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ÖNSÖZ 

Ikinci asırda mushaf s ıras ına göre tasnife ba ş lanan Garibu'l-Kur'an 
nev'inin IV cü as ır ba şı nda indi bir alfabetik tertibe konulmasm ın ilk 
numunesini teşkil eden, Ebû Bekr es-Sicistâni (Ö. 330 /941) nin, Gari-
bu'l-Kurün adlı  eserinin bir nevi fihristini lisans vazifesi olarak haz ır-
larken, bu fihriste "Kuran tefsiri faaliyetine k ısa bir bakış " adı  altında 
bir mukaddime ilave etmi ş tim. Bu enteresan konuyu derinli ğ ine iş leyip, 
geni şletmek arzusu, o zamandan beri beni te şvik ediyordu. İş te bu i ş ti-
yaktan dolayı  "Kur'an Tefsirinin Doğ uş u ve buna Hız veren A smiller" 
adı  altında, doktora vazifesi olarak, bu konuyu i ş lemeyi üzerime 
aldım. 

Çalış mamıza ba şlamadan evvel, bu hususda ne gibi ara ş tı rma-
larda bulunulduğunu, göz önünde bulundurmamız icab ediyordu. ş arkta 
ve garbte Kur'an tarihi, Kur'an ilimleri ve Tefsire dair baz ı  eserler mey-
dana getirilmiş se de, bu mevzuû derinli ğ ine inceleyen bir esere hemen 
hemen rastlan ılamamış tır. Garbde, T.Nöldeke'nin "Geschichte des Qo-
rans"ı , I.Goldziher'in "Die richtungen der İslamischen Koranauslegung"ı , 
Arthur Jeffery'nin ne ş rettiğ i "Kitabu'l-Mesühif" ve "Mukaddemetân 
fi Regis Blachere'in "Introduction au Coran"ı  ve Dr. 
M.A.Draz' ın "İnitiation au Koran"ı  bu mevzua ait eserler meyan ında 
zikredilebilir. Mı sırda 1954 yılında Dr. es-Seyyid Ahmed Halil taraf ından 

"Ne ş 'etu't-Tefsir fi'l-Kutubi'l-Mukaddeseti ve'l-Kur'an" adlı  bir eser 

neşredilmi ş , fakat burada da islam ın ilk tefsir anlayışı na inilmemi ş tir. 
Bizde de Dr. M. Fuad Sezgin tarafından, Ebil Ubeyde Ma'mer ibn el-
Müsenna'nın "Mecâzu'l-Kur'ân"ına "Mecazu'l-Kur'ânın telifine tekad-
düm eden zaman zarfı nda Kur'an tefsiri üzerindeki faâliyetlere umumi 
bir bakış " adlı  bir mukaddime haz ırlamış  olmakla beraber, isminden de 

anla şı ldığı  gibi, konumuz için tatmin edici olmamış tır. Fakat baz ı  esas-
lar vermesi bak ımından faydandır. 

Bu konuda ayd ınlatı cı  bir tetkikin yap ılmamış  olmas ı , bu yoldaki 
çalış ma iş tiyakımıza bir kamçı  te'siri yapmış tır. Konuyu tetkike giri-
ş irken, Kur'an tefsiri için esas olan tefsir ve te'vil kelimelerinin ilk de- 
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virdeki anlamları  üzerinde durup, esere bir mukaddime olarak dercet-
meyi uygun gördük. Çah ş mamızda kronolojik bir yol takip edilmi ş , tef-
sire duyulan ihtiyaç belirtildikter ı  sonra, Peygamberin tefsirinin 

âit örnekler serdedilmi ş tir. Sahabeyi tefsire sevk eden âmiller 
izah edilip, tefsirlerinden örnekler verilmi ş  ve tefsirde me şhur olan İbn 
Abbas'ın, ya ş ayış  çerçevesi içinde tefsirdeki durumu incelenmi ş tir. 
Tetkikin isminden de anla şı laca ğı  üzere, konunun muayyen bir zaman-
la tandidi icab etmektedir. Kanaât ımca bu konu, müdevven tefsir 
kitablar ımn meydana gelmesiyle sona erecektir. Amma muhtelif f ı rka cer-
yanlarının da tefsirdeki durumlar ını  gösterebilmek için, konumuzu 
tefsirin inki ş af etti ğ i devreye, yani Taberiye, kadar geni ş letmiş  olduk. 
Bu durumda, Tâbiûn devrinden Taberiye kadar olan devreye umumi 
hatlariyle i ş aret ettik ve tefsirin yönlere ayr ılmasım gösterdik. Son kı -
sımda da Taberiye kadar, kitab halinde yaz ıldığı  söylenen tefsirleri ve 
bunlardan zamanımı za intikal edenleri, kronolojik olarak s ıraladık. Eli-
mizde mevcut olan eserlerin baz ılarında, müelliflerinin takip ettikleri 
yol, hayat çevreleri içinde k ısaca belirtilmi ş tir, Çalış mamı z daha ziyade 
eski tefsir kitabları , hâdis mecmualar ı , tarih ve biyografik eserlere isti-
nad etmektedir. 

Ismail Cerrahoğ lu 

Tefsir Asistan ı  
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G İ  R I Ş  

TEFS İ R VE TE'Vİ L KELIMELERININ ANLAMİ  

Müslümanların mukaddes kitab ı  olan Kur'âm Kerimi muhatab-
larma anlatmak için yap ılan i ş te kullanılan tefsir ve te'vil kelimelerinin 
ilk devirdeki kullan ılış  ş ekillerini iyi bilmemiz icab eder. Bunun için de, 
evvela bu kelimelerin köklerinin lugat bak ımından anlamlar ını  tesbit 
etmek sonrada, ilk devirdeki durumlar ını  araş tırmak laz ım gelir. Şunu 
da beyan edelim ki, biz burada tefsir ve te'vil kelimelerinin muhtelif 
sahalardaki durumunu ara ş tırmıyacak, onlar ın sadece dini olarak 
(Kur'âmn aç ıklanması  ve beyan edilmesi bak ımından) tahsisini incele-
yece ğ iz. 

Tefsir kelimesi " .J " veya taklib tarikiyle " 	köklerinden 

gelmektedir. " 	" lugatta tabibin hastal ığı  te şhis için bakmış  olduğu 

az suya denir 1 . Bu suyun zâhiri benzerlikten dolayı  bevl olduğu 
nu söyleyenler de vard ır. Tabibler bu suyu tetkik etmek suretiyle hasta-
lığ m illetini bulurlard ı  2 . Bu anlamdan ba şka, beyan etmek, ke ş fetmek, 
izhar etmek ve üzeri kapal ı  bir ş eyi açmak gibi manalarda da kullan ı l- 

maktadır. " 	" kökü muhtelif anlamlara geliyorsa da, bu kelime- 

nin araplar arasmda kapal ı  bir ş eyi açmak, ayd ınlatmak ve açmak gibi 

manalarda istimal edildiğ i görülür 3 . Mesela " 	(:)P '4,11 	" 

kadın yüzünü açt ı  " 	 " manas ındadır 4 . bu iki kelimenin 

1 1bn Manzfır, Listınu'/-Arab, Beyrut 1374, V,55; El-Cevheri, es-S ıhâh, Mı sır 1376, II /781; 

Ez-Zebidi, Tâcu'l-Arüs, Mısır, 1306, III /470. 

2 Listinu'l-Arab, V /55; Tacu'l-Ariis, III /470; Ez-Zerkesi, el-Burhân fielumi'l-Kur'ân, 

İ stanbul Murad Molla Ktp. No 305 (yazma), v.98b, keza M ı sır 1376-1378, Es-Salebl, el-Ke şf 
ve'l-Beyan, İ stanbul Veliyyüddin ef. Ktp. No 130-133 (Yazma), I /v.9a. 

3 Lisanu'l-Arab,IV /369; Es-Szhah, II /686; Tacu'l-Ards, III /270; El-Ke şf 	 v.9a. 

4 Es-Semerkandi, Ş erhu Te'vilâti'l-Kur'ân, İ stanbul Ş ehid Ali ps. Ktp. No. 283 (Yazma), 

v.Ib. 
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mana bak ımından benzerlikleri ve arap dilinde mevcud olan taklib sa- 
natı  göz önüne al ınacak olursa, tef'il bâb ından olan tefsir kelimesinin 
bu iki köktene i ş tikâkı  mümkündür. Böyle olmakla beraber bu iki ke- 

lime arasında mana bakımından ince farklar vard ır. Emin el-Hûli " 	" 

"veya ii... " her ikisi de ke ş f manas ınadır. " 	kelimesinde zâhiri 

maddi bir ke ş if, " 	kelimesinde ise manevi bir ke şif görürüz ve 

bunlardan gelen tef'il bâb ı  ise manayı  keş if ve izhardır 5 . demektedir. 
Bu kelime ıstılah olarak "mü şkil olan lafı zdan murad edilen şeyi ke şfet-
mektir" 6  diye tarif edilir. 

Tc'yi' kelimesi " 	— J T" kökünden gelmektedir. Geri dön- 

mek (rucu') manasmad ır7. Tef'il bab ı  ise açıklamak ve beyan etmek 
gibi bir anlama da gelir'. Ist ılah olarak, zâhiri mutab ık olan manayı , 
iki ihtimalden birine reddetmektir 9. Ez-Zerke ş i (745-794 /1344-1392) 
te'vil "ayetin muhtemel oldu ğu manalardan birine rucu edilmesidir". 
Es-Sa'lebi (CI.427 /1035) ise, te'vil, "ayetin ön ve arkas ına muvafık ol-
duğu muhtemel manalardan birine sarfid ır"n diye tarif eder. 

Bu iki kelimenin lugat ve ı stılah bakımından kullamhşmı  gördük-
ten sonra, Kur'an ı  Kerimdeki kullanıhş  anlamlarını  da tetkik etmemiz 
icab eder. Her iki kelime Kur'am Kerimde, tef'il bab ında gelmektedir. 
Tefsir kelimesi sadece bir defa Furkân sûresinin 33 ncü âyetinde geç- 

mektedir. " 	 j 	 . '11j, 	 " Bu 

âyetten anla şı ldığı na göre "kâfir olanlar derTerki: Kur'an neden top-
tan indirilmedi? bizse [Kur'am], kalbini onunla sa ğ lamlaş tırmak için 
[bölük, bölük] indiririz. Biz [Kur'am] ayet ayet ay ırdık, sıraladık, 
tane tane okuduk Onlar ın sana kar şı  irad ettikleri misal yoktur ki [onun 
mukabilinde] sana hakkiyle bir misal getirmiyelim ve onu daha güzel 
izah ve tefsir et ıniyelim" Kâfirler, Kur'an ın inzal ş ekline itiraz ediyor-
lar, Kur'an da kendisine kar şı  vuku bulan itirazlar ın cevabm ı  veriyor-
du. Burada, tefsir lafz ım Allah C.0 kendine havale etmi ş  olduğu an- 

5 	et-Tefsir maalimu hayatihi, minhacuhu'l-Yevm, Mı sır 1944, s. 5 
6 Lisanu'l-Arab, V /55; Tacu'l-Arus, 111 /470, VII /215. 

7 Lisfinu'/-Arab, XI /32; Es-Sthah, IV /1627; Tâcu'l-Arus, VII /215. 
8 Lisanu'/-Arab, X1/33; El-Mâturidi, Te'vilatu'l-Kur'an, İ stanbul Selim Ağa Ktp. No, 40 

(Yazma), v. 2a. 
9 Tiku'l-Arus, 111/470, VII /215. 

10 el-Burhan, v. 99a, 
11 el-Kesf, Itv. 9b. 
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laşı lıyor. Bu netice bizim için çok mühimdir. müfessirler buradaki 
tefsirin manas ını  tafsil ve beyan olarak zikretmektedirler". 

Te'vil kelimesi ise Kur'anı  Kerimde 15 âyette geçmektedir. Bu keli-
menin Kur'an'daki kulland ı§ manas ı  biraz değ işmektedir. Bazen kelam ın 
te'vili 13, bazen rüya ve ahlâm" tevili" bazen de amellerin tevili" gibi an-
lamlarda kullanılmaktadır. Daha aç ık olarak, sözlerin manalar ını  açıkla-
mak, i ş lerin iç yüzünü haber vermek yani sözlerin ve i ş lerin neticesinin ne-
reye varaca ğı nı  (âkibetini) bildirmek, rüya ve ahlâm tâbir etmek gibi 
manalarda kullan ılmaktadır. Zaten te'vil kelimesi evvelce beyan etti ğ imiz 
manalardan ba şka, rüya tâbir etmek, âkibet, ceza ve ıslah etmek gibi 
manaları  da ihtiva etmektedir". Kur'an ı  Kerimde geçen te'vil kelimele-
rinin hemen hepsi ş ahıslara râcidir. Yaln ız Mi İ mrün süresindeki te'vil 
lafzı  Allaha racidir ki bu da önündeki kelama tâbi olarak kullan ılmış tır. 
Kur'ânda ş ahıslar için kullanılan sözün, Allah için de kullan ıldığı nı  sık 
sık müş ahede etmekteyiz. 

Bu hususlar belirtildikten sonra, tefsir hareketine kar şı  Peygamber, 
Sahâbe ve daha sonra gelenlerin durumunu tetkik edebiliriz. Sadri is-
lâmda, sahâbenin Kur'an tefsiri hakk ında iki kısma ayrıldığı nı  görmek-
teyiz. Bir kı sım sahâbe, Kur'an tefsiri hakk ında söz söylemekten çeki-
nirken, diğerleri ise onu tefsir ediyorlard ı . Hazreti Peygamberden 
rivayet edilen şu haberde "Bir kimse rey ile Kur'an hakk ında dese-veya 
bilmeden söylese- ate ş ten oturacak yerine haz ırlans ın" denilmektedir. 

jr,W ı ci Jt; v . : Jt; 	 L9 :J1 	 » 

(LAI v. o -k*.. 	— 	 I — dl.." Bu hususda rivayetler 

pek çoktur, fakat bunlar ın hepside ayn ı  anlamdad ırlar. Bu haberdeki 
rey meselesi iyi anla şı lmadığı  için, bu i ş in neticesi olan tehditten 

12 Et-Taberi, Câmiu'l-Beyan an te'vili'l-Kur'ân Mı sır 1321, Keza yeni tabi, M ısır 1374, 
XIX /8. 

13 bkz. Ali Imrân süresi, 7; Yüsuf süresi, 6, 21, 101. 

14 Rüya ve Ahlam her ikiside ayn ı  anlamda iseler de, rüya iyi olanlarda, âhlam ise kötü 
olan rüyalar için kullanı lmaktad ır. Bkz. Lisanu-l-Arab, XII /145. Keza Kur'an'da, Firavn' ın 
görmüş  olduğu rüyanın tabirini kahinlere sordu ğunda ablam lafz ı  kullamlmış tır. Yüsuf suresi, 
43-44. 

15 Yüsuf süresi 36, 37, 44, 45, 100. 

16 Kehif, 79, 83; Nisa, 58; İ sra, 35; Araf, 52;. Yünus, 39. 
17 Bkz. Lisanu'l-Arab, XI /33-34, 

18 Et-Tirmizi, Sahihu t-Tirmizi (bi ş erhi ibıtu'l-Arabi), Kahire 1350-1353, XI /67-68; İbn 
Hanbel, el-Musned, Mı sır 1313, I /269; Tefsiru't-Taberi (yeni) I 177; İ bn Kesir, Tefsiru'l-Kur'anil-
Azim, Kahire 1373, I /5. 
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korkmuş lar ve bu korku tabiiın tabakas ını  a şı p daha sonraki nesillere 
kadar ula şmış tır. Yahutta Peygamberin sohbetinde bulunup ondan 
ilim telakki etmi ş  olan sahâbe, tefsirde hata yapar ı z korkusiyle 

Kur'an tefsir etmekten çekinmi ş ler ve bu hususda konu ş mak 

istememi ş lerdir. Ebu Bekr (Ö. 13 /634) Ömer (Ö. 23 /643) ve 
Abdullah ibn Ömer (Ö.71 /690) gibin seçkin Sahabe tefsirden içtinâb et- 

miş lerdir. Bir gün Ebu Bekr 19 'e 	45 	" âyetinin manas ı  soruldu- 

ğunda "Allahın Kitab ına dâir bir ş eyi kendi fikrime göre tefsir eder veya 
bilmediğ im halde söylersem, hangi yer beni üzerinde ta şı r ve hangi se-
ma beni gölgelendirir" 2° demi ş ti. Hazreti Ömerin de bu i ş i sıkı  tuttuğu 

görülmektedir. " İbn Subeyg adında biri, birgün Medineye gelip Kux'an-
ın müte ş ab ıhât ı  hakkında sual soruyormu ş . Bunu haber alan Ömer onu 
ça ğı rtıp, yaş  hurma dallariyle ba şı nı  kanatıncaya kadar dövmü ş , onu Me-

dine'den memleketine göndermi ş , bu ş ahısla hiç kimsenin görüş memesi-

ni Ebu Musa el-E ş 'ari (Ö.44 /664)'ye emretmi ş ti"21  Yine Ömer " Şu üm-
met üzerine, mü'min olupta iman ım gizliyen ile fas ık olupta fıskını  izhar 

edenden korkmam, lakin bir adamki Kur'an ı  okur, diline uydurur 

onu makbul olmayan tevil ile te'vil eder, i ş te ondan korkar ım" demiş  
tir22 . Bu tefsir hareketinden içtinab tâbiündan baz ılarına da sirayet et-
miş tir. Mesela Said ibnu'l-Musayyıb (Ö. 94 /712) e, Kur'an ın bir ayeti 
sorulduğunda "biz Kur'an hakk ında bir ş ey demeyiz"23  derdi. Diğ er bir 

haberde, ona Kuran'dan bir ayet soruldu ğunda "bana Kur'andan sor-

mayın, onu, kendisine birşey gizli olmadığı m zannedene - İkrimeyi kas-
tederek- sorun diyordu" 24, Ubeydullah ibn Amr ibn Hafs (Ö.147 /764), 
Salim ibn Abdullah (Ö.106 /724) ve el-Kas ım ibn Muhammed ibn Ebi Bekr 
(Ö.108 /726) 25  hakında "Kur'an tefsir etmezlerdi" diyor. Muhammed 
ibn Sirin (Ö.110 /728) Kur'an ın bir âyetini Ubeyde es-Selmâniden (Ö. 
72 /691) sordum" Allahtan sak ın, Kur'an ın niçin nazil olduğunu bilen-

ler gidip kayboldular, senin için yol budur" 26  dedi. Bu vaziyet daha son- 

19 Abese suresi 31. 

20 Tefsiru't-Taberi (yeni)I178. Tefsiru ibn Kesir, I /5. 

21 Es-Suyiiti, el- Itkart fi Uldmi'l-Kur'an, Mı sır 1279,11/4; E1-Kasimi, Tefsiru'l-Kâsami, ma 

hasinu't-Te'vd, Mı sır 1307,1 /99. 

22 Eş -ş âtıbi, el-Muvafakat fi usuli' ş -Ş eria, Mı sır, III /422. 

23 İ bn Sa'd, Kitabu't-Tabaktiti'l-Kebir, Leiden 1904-1940, 11 2 /130; Tefsiru't-Taberi (yeni) 

1 /85, Tefsiru ibn Kesir, 1/6, 

24 Tefsirtet-Taberi (yeni) 1 /86-87; Tefsiru ibn Kesir, 1 /6; İbn Teymiyye, Mukaddime fi 

Usidi't-Tefsir, Dımaşk 1355. s. 31. 

25 Tabakatu ibn Sa'd, V/148, V /139, IV /184. 

26 Tefsiru't-Taberi (yeni) 1/86; Tefsiru ibn Kesir 1/6. 
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rakilere intikal etmi ş , el-Esmai (Ö.217 /832) bundan dolay ı  Kur'anı  tefsir 
etmekten ve hadisi nebevi hakk ında konuş maktan ş iddetle sak ınırdı27 . 
Bu sebebten bir ayet tefsir etmemi ş  ve bu hususda bir ş ey sorulunca cevap 
vermemiş tir", Acaba bu zevat ın Kur'an tefsirinden çekinmelerine se-
beb nedir? Biliyoruz ki Kur'an ı  Kerimi Cenab ı  Hak, Cebrail vas ıtasiyle 
Hazreti Peygambere inzal buyurmu ş tu. Kur'an ın mücmel olan ayetle-
rini mübeyyen ayetlerle beyan etmi ş ti. Peygamber de tebli ğ  ve tebyinle 
mükellef bulunduğundan ve ayn ı  zamanda onun Allahla olan münase-
betinden dolay ı , Kur'anı  muhatablar ına açıklamak mecburiyetinde idi. 
Bize kadar gelen haberlerde, Peygamberin Kur'an ı  muhatabalar ına 
açıkladığı  beyan edilmektedir. Sahabe Peygamberden on ayet ö ğ renir, 
bu on ayetin manas ını  ve ameli tatbikini ö ğ renmedikçe daha ileri git-
mezlerdi29. Bu haber, Peygamberin onlara icab eden yerleri izah etti ğini 

gösteriyor. Zaten Kur'an'da geçen tefsir lafz ı  Allah'a havale edildi ğ in-
den sahabe, tefsir hakk ında söz söylemekten çekiniyordu. Bu bak ı mdan 
ozamanki dini korku ve ameli hayat ihtiyaçlar ının hududlu oluşu sebebiy-
le Kur'an tefsirinin tevkifi oldu ğu kanaati zuhür etmi ş ti. O halde Kur'an-
ın tefsiri denince do ğrudan doğruya Allah ın veya onun elçisinin izah ı  
anlaşı hyordu. Yani tefsirde tam bir isabet vard ı , hata ihtimali mevzu 
bahs değ ildi30. Ebil Vâil (Ö.82 /701)'e tefsirden soruldu ğunda "Murad eden 
Allah isabet etti demi ş  ve isabeti de hatan ın zıddı  ile tavsif etmi ş tir'"°. 
Bu duruma göre tefsir lafz ı  Allah'a ve Peygambere atfedilmi ş  oluyordu. 
Bunu biraz daha geni ş leterek sahâbeye de atfedilebiliriz. Zira onlar 
Kur'anın nuzıllüne ve onun sebeblerine ş âhid oldular. Hükümlerle se-
bebler aras ındaki münasebeti biliyorlard ı ." Bundan dolay ı  Ebû Abdil-
lah el-Hakim (Ö. 405 /1014), Müstedrekinde "Sahabe tefsiri bizim indi-
mizde merfu hükmündedir. Bundan maksad hüccet ve delil getirme ba-
kımındandır. Sahabe bir ayet hakk ında bir söz söylese bizde onu söyle-
riz. Zira o söz Peygamberin sözüne muvaf ıktır "" demektedir. Amma bu 
demek değ ildir ki, bütün sahabe ilim ve fazilet yönünden ayn ıdır. On-
ların bazı sı  alim, baz ı sı  daha cesur idi ve her zaman Peygamberin yamn-
da bulunanlar oldu ğu gibi, Peygamberi s ık sık göremiyenler de vard ı . 

27 İ bn Kuteybe, el-Maarif. Mıs ı r 1353, s. 236. 

28 el-Muvafakat 111/423. 

29 Tefsiru't-Taberi (yeni) 1/80; Mukaddime fi Usuli't- Tefsir s. 5. 
30 Ş erhu Te'vilat, v. lb. 

31 	c 	(.91,11 .-uı  I y Lel 	 (:)15" jfi 	 J 

al. 	c.51 ,5-1 11 Zı l.51JI Lisanu'l-Arab, 1/535. 

32 Ş erhu Te'vildt, v. la. 

33 Ibn Kayyum el-Cevziyye, i'lamu'l-Muvakkan, Dihli, 1313, 11/231. 
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Iş te bunlar, Peygamberden i ş itmedikleri bir âyetin tefsiri hususunda, 
kendilerine bir ş ey sorulduğunda cevap vermekten sak ımyorlard ı . 

Fakat te'vil kelimesinin gerek lugat ve gerekse Kur'an'daki isti-
mali bakımından, manas ında mündemic olan, itibar ve ihtimal manalar ı  
dolayısiyle bu kelime daha çok kullan ılmaya ba ş lanmış tır. Te'vil de tefsir 
lafzında olduğu gibi doğruya kat'iyet yoktur. Yani tefsirde Allah Ta-
ala şu lafı zdan şu hükmü, şu manayı  murad etmi ş tir diye kati'yetle hü-
küm vardır. Bu cihetle tefsir kat'i bir delile ve Ş ari'in beyan ına tavakkuf 
eder. Böyle kat'i delile istinad etmezse rey ile tefsir olur ki, bu şer'an men 
edilmiş tir. Te'vil ise lafızdan muradı  ilahiyeyi beyanda kati'yet bulun-
mıyarak lafz ın ihtimallerinden birisini tercihten ibarettir. Bu bak ımdan 
bazı  sahabe eğ er hata yapt ıksa kendimizdendir, e ğ er do ğ ru söyledikse, Al-
lahtandır diyorlard ı . 34  İ lk devirde bir ihtiyat tedbiri olarak tevil lafz ı  tef-
sir lafzından daha çok kullan ılmış tır. Tefsir ile tevil aras ında ki farkı  en 
güzel belirtenlerden biri de Ebû Mansûr el-Mâturidi (Ö.333 /944)'dir. 
Ş öyle ki "Tefsir sahabe içindir, te'vil ise fakihlere âittir sözlerinin manas ı  
şudur: Sahabe hadiselere ş âhid olup, hakkında Kur'an nazil olan hususu 
bildikleri ve gözleriyle bizzat mü ş ahede ettiklerinden onlarca âyetin tefsiri 
murad olunan ş eyin hakikati. idi. Bu ancak bilen kimseden i ş itilen ve mü-
ş ahede edilen ş ey gibidir. Tefsir hususunda, Kur'an ı  kendi reylerile tefsir 
edenler, ate ş deki yerine haz ırlansm ş eklindeki haberden maksad, tefsir et- 
tiğ i hususun do ğ ruluğuna Allahı  ş ahid getiren hakk ındadır. Te'vile gelin- 

- 
ce, i ş in sonunun beyan ıdır, bu da dönmek manas ına olan " 	— J ■ " 

den alınmış tır. Ebû Zeyd'e göre te'vilin manas ı , sözün muhtemel 
olduğu manalardan birine yöneltilmesidir. ki , tefsirde olan zorluk 
burada vaki olmamış tır. Te'vilde Allahı  ş ahid göstermek yoktur. Zira 
te'vil eden, murad olunan ş eyden haber vermemekte ve Allah bununla 
ş unu murad veya kasdetmi ş tir dememekte, lakin bu söz insanlar ın ko-
nuşmalarinda şu şu vecihlere yönelir ve Allah'ta en iyi bilir demektedir. 

Ehli tefsir "d:11 sözünde ihtilaf etmi şlerdir. Bir kısmı  Allah kendi 

nefsine hamdetti derken, di ğ er bir k ısmı  ise kendisine hamdedilmesini 
emrettiğ ini söylüyor. Bir kimse bu iki, sözden birini b ırakıp diğ eri kas-
tedildiğ ine kâni olursa, o kimse müfessirdir. Te'vil ise, hamd kelimesinin, 
Allahi medih ve senaya, Allah'a şükür etmek emridir ve sonunda da 
Allah murad ettiğ i ş eyin eniyisini bilir demesidir. Tefsirde sadece bir 
vecih vardır, te'vil ise birçok vecihleri muhtevidir" 35 . 

34 Ş erhu Te'vilat, v. 2a. 

35 Te'vilatu'l-Kur'ân, v. 2a. 
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Kuranın tefsiri hususunda rey izhar ından korkanlar bulunmakla 
beraber, sahâbe ve tabiündan birçok kimselerin Kur'ân tefsiri ile me ş -
gul olduklarını  görmekteyiz. Mesela, Abdullah ibn Mes'ud (0.32 /652) 
ve Abdullah ibn Abbas (0.68 /687) gibi müfessir sahabiler, süreleri oku-
yor ve tefsir ediyorlard ı ," Tefsirde me şhur olan bu iki ş ahsın, ilk devir-
de bildikleri hususlarda konu ş tuklarını  ve tefsirde ihtiyatl ı  hareket 

ettiklerini görmekteyiz. İbn Abbasa bir ş ahıs 37  " d c l 0.»,L4 5‘.« `9,"  

âyetindeki günün mahiyetini sorunca, İbn Abbas ona " 

" 	 4-2 	o)-UA âyetini de okuyor. Bunun üzerine sual soran, ben 

sana bu günü haber vermen için soruyorum, sen bana ba şka bir gün daha 
söylü yorsun deyince İbn Abbas bu Allah ı 'n kitab ında zikretti ğ i iki gündür 
ki, onu ancak Allah bilir demi ş , ve Allahın kitab ında bilmediğ i bir ş ey 
hususunda konuşmayı  çirkin görmü ş tü." Bir gün İbn Mes'ud eshab ı  
aras ında otururken, birisi gelip bir kass ın (hikâyecinin) Duhân âyetini 4° 
zannına göre ş öyle ş öyle anlattığı nı  söyledi. İbn Mes'ud bu habere 
kızarak, ey insanlar, Allahtan sak ının. Bir kimse bir ş ey biliyorsa o hil-
diğ i şeyi söylesin. Eğer bilmiyorsa, o zaman Allah en iyi bilendir desin, 
demi ş ti'". Bu iki haberden anla şı lıyor ki ilk devirde sahabe bildiklerini 
söylemiş ler, bilmedikleri hususlarda da bilgimiz yoktur diye itiraf et-
miş lerdir. Tefsir hususunda bildiklerini söylemeye ve tefsire te şvik eden 
haberler pek çoktur. Mesela, Ebû Nuaym' ın, İbn Abbas'dan nakletti ğ i 
bir haberde "Kur'anda vecihler vard ır, onun en iyi vechini yükleniniz"" 
diyor. Said ibn Cübeyr (0.95 /713) "Kur'am okuyup ta sonra tefsir et-
meyen kimse kör ve a'rabi gibidir"" demektedir. Mücâhid de "Allaha 
mahlukatının en sevimlisi, inzal edileni (Kur'an ı) en iyi bilenlerdir"". 
Buhâri de, Hazreti Peygamberden gelen bir haberde "sizin en hay ırlını z 
Kur'am ö ğ reten ve ö ğrenenlerdir" 45  diye buyuruluyor. Buradaki ö ğ ret-
me ve Öğrenme mücerret de ğ il, öğ retilen ş eylerin muhtevas ını  bilme 

36 Tefsir ıet-Taberi (yeni) I /81. 

37 Secde suresi 5. 

38 Maâric süresi 4. 

39 Tefsiru ibn Kesir 1/5-6. 

40 Dultiin süresi 10. 

41 Sahihu'l-Buhari VI1142-143; Sahihu Müslim IV /2155-2156; Sünenu't-Tirmizi XII /- 
134-135. 

42 Tefsiru'l-Küsemi I/10. 

43 Tefsiru-t-Taberi (yeni) 1/81. 

44 El-Kurtnbi, el-Câmi li ahkâmi'l-Kur'an, Mı sır 1369, 1/26. 
45 Sakihtel-Buhari VI /236; Musnedu Ahmed 1/57. 
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manas ınadır. Bu hususda, sahâbenin on ayeti ilim ve ameli bak ımdan 
öğ renmedikçe, ba şka bir âyete geçmemeleri en bâriz misaldir. E ş -Ş a'bi 
(Ö.104 /722)den rivayet edildi ğ ine göre "Bir ayetin tefsirini ö ğrenmek 
için Mesrak (Ö.63 /682) Basraya kadar gitti. Kendisine bu ayeti tefsir 
edenin Ş ama göç etti ğ ini söylediler. O da, Ş ama gitti ve ayetin tefsirini 
öğ rendi." demektedir. 

İ bn Abbas'dan gelen, Kur'an ı  rey ile tefsir edenler, ate ş ten otura-
cak yerlerine haz ı rlans ın haberinde iki ihtimal göze çarpmaktad ır. Bi-
rincisi, bir kimse Hazreti Peygamber ve sahabeden gelen yolu bilmeksi-
zin Kur'amn mü ş killeri hakk ında konu ş ursa elbette Allah' ın gazab ına 
layık olur. İ kincisi ise ,anla şı lması  icab eden rey kelimesinin bu haber 
içindeki manas ıdır. Kanaat ı nıca buradaki rey ile tefsir, mukaddem bir 
fikri veya bir mezhebi teyid etmek için âyeti heva ve hevese göre tefsir 
etmektir ki, bunu yapan kimse de ate ş deki yerini i ş gal etmeye lay ık 
olur. 

Islamın ilk devrinde, tefsirden içtinâb, onlar için hakl ı  bir hareketti. 
Çünkü sağ lam bir iman onları  frenleyebiliyor, Mukaddes Kitapta hata 
yapma korkusu ve Peygambere kar şı  duyulan hürmet onlar ı  bu iş ten 
alıkoyuyordu. Peygamber onlara laz ım gelecek kadarını  izah etmi ş ti. 
Fakat sonradan ameli hayat ihtiyaçlar ının hududları  geni ş leyince, isla-
mın ruhundan uzakla ş mamak suretiyle Kur'an ı  Kerimi aç ıklamak ve 
arab akliyat ımn geliş mesiyle muhtelif suallere cevap vermek icab etti ğ in-
den hiç olmazsa onun te'viline gidilmesi zaruri olmu ş tur. 

Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki, islam ın ilk asrında Kur'an 
tefsiri denilince, Allah' ın, Peygamber'in ve sahabenin Kur'an ı  açıklama-
s ı  ve beyanı  akla gelecektir. Bundan dolay ı  ilk devirdeki müfessirler 
eserlerinde tefsir lafz ını  kullanmamış lar, ekseriya te'vil lafz ını  tercih 
etmiş lerdir. Bunun sebebi, sözlerinin kat'iyet ifade etmemesi ve ayn ı  
zamanda tavazular ını  ifade etmek için idi. Mesela, İ bn Kuteybe (Ö. 
276 /889) eserine "Te'vilu Mu şkili'l-Kur'an", Taberi de, "Câmiu'l-Be-
yCın an-Te'vili'l-Kur'an" ismini vermiş tir. 

Bazen bu iki lafz ın bir biri yerine kullan ıldığı  da görülmü ş tür. Me-
sela Taberi tefsirinin mukaddimesinde bu iki lafz ı  birbirinden ayırt 
etmemektedir. "O, Kur'an ın te'vili için üç vecih vard ır demektedir. 
Birincisi, Ona ulaş mağ a yol yoktur. Allah onu kendi ilmine tercih etti ve 
mahlukatının onu bilmesini menetti. Onlarda, Allah ın Kitab ında olaca-
ğı m söylediğ i zaman süresi içindeki i ş lerdir. İ kincisi, Te'vilini sadece 

46 Tefsiru'l-Kurtubi 1/26. 
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Peygambere tahsis ettikleridir ki, ümmetinden hiç bir kimse onun beya-
nı  olmadan, onun hakikat ına ula ş amaz. -Üçüncü vecihde, Kur'âmn nâ-
zil olduğu lisanı  bilenlerin te'vilidir ki, onlar Kur'ân ın arab dili ve irâb 
bakımından te'vilini yaparlar" 47, Daha sonralar ı  da bu iki lafiz birbiri 
yerinde istimal edilmi ş , hatta bunlar ın ikiside kullandı§ bakımından 
aynı dır diyenler olmu ş tur. ilmug-Arabi" (Ö.543 /1148) ve Ebu'l-Abbas 
Ahmed ibn Yahya49  (Ö.291 /904), te'vil ve tefsir ayn ı  manadadır demi ş -
lerdir. Ez-zerke ş i ise "sahih olan ikisininde de ğ iş ik manalarda kulland-
masıdır"" diyor, Er-Râg ıb el-Isfâhani (Ö.502 /1108), tefsir ile te'vili 
ş öyle ayırt etmektedir "tefsir te'vilden daha umumidir. Tefsir ekseriya 
lafızlarda, te'vil ise manalarda kullan ılır Mesela rüya te'vili gibi. Te'vil 
ekseriya ilâhiyat kitaplar ında, tefsir ise bu kitablarda kullan ıldığı  gibi 
bunların gayrında da kullandır"" İ slâm Ansiklopedisindeki tefsir mad-
desinde "tefsir kelimesi eski felsefi ve ilmi eserlerin aç ıklanışı  ve izâhı  
olarak kullamhyordu"" denmektedir. 

Tefsir kelimesinde daima do ğ ruya isabet mevzubahs oldu ğundan 
o makbuldür, Te'vil ise makbul olma veya olmama bak ımından iki kı s-
ma ayrı lır". Makbul olmayan te'vil, kendisine bak ıldığı  vakit ho ş  olma-
yan ayetin ileri ve gerisiyle mutabakat etmiyen ve delilleri çirkin oland ır. 
Bu ş artlar ı  ihtiva etmiyen te'vil ise makbül addolunur. 

47 Tefsiru't-Taberi (yeni) 1/92-93. 

48 Lisanu'l-Arab V/55. 

49 Aynı  eser XI /33. 

50 el-Burhan, v. 99a 

51 er-Râg ıb el-Isfahani, Mukaddimetu't-Tefsir, Mı sır 1329, s. 402; el-Burhan, v. 99a. 

52 Encyclope'die de 	IV/633. 

53 Mukaddimetu't-Tefshr, s. 403. 
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I. BÖLÜM 

Hz. PEYGAMBER' İN TEFSİRİ  

1 — KUR'ÂNI KER İ M TEFS İ Rİ NE DUYULAN IHTIYAÇ 

Bu gün oldu ğu gibi, eskiden de gerek dini, gerek felsefi gerekse ilmi 
eserlerin iyice anla şı lıp kavranabilmesi için, o eserlerin iyi anlayanlar 
tarafından izah ve beyan edilmesi laz ım geliyordu. Bu gibi eserlerde 
baz ı  esas ve prensipler varki, onlar ı  okuyan herkes ne demek istedi ğ ini 
anlayamaz. Hele insanlar ı  dalâlet bataklığı ndan kurtaracak prensip-
leri ihtiva eden ilahi kitablar ın muhtaviyatının muhatablar ı  tarafından 
iyice anlaşı lması  lazım gelirdi. İş te bu ilahi kitablardan biri olan Kur'an ı  
Kerim'in, mensüb oldu ğu cemaat, hatta bütün be ş eriyet tarafından 
anlaşı lıp ona bağ lanabilmesi için, onun mutlaka tefsir ve izah edilmesi 
icab ediyordu. Bütün alerr ıler için bir kanün- ı  esâsi olabilecek bir kitab ın, 
insanlığı n ayrı  ayrı  zamanlar ve mekanlar içinde bütün ihtiyaçlar ını  
madde madde s ıralayıp muhtevas ına dercetmesi mümkün de ğ ildi. On-
da umumi prensipler vard ır. Onda aç ıkça anla şı labilen ayetler olduğu 
gibi, sarih olarak anla şı lmayan ayetler de mevcuttur. Yine onda yüksek 
edebi sanaatlar vard ır. Ondaki dini hakikatler, ilmi kaide ve mant ık pren-
sipleriyle çözülemez. E ğer bu hakikatler ilmi kaidelerle çözülmü ş  olsaydı  
dinin ilahi karekterine lüzum kalmaz, onlar ı  öğretim yolile ö ğ retir ve 
öğ renebilirdik. İş te bu bakımdan din kitablar ımn, diğer ilmi kitablara 
nazaran tefsire daha çok ihtiyac ı  vardır. Araplarda yıllardan beri kökle ş -
miş  olan cahili adetlerin fena olanlarm ı  söküp atacak ve içtimai hayat 
kanunlarını  va'z edecek olan Kur'an ın, tefsire olan ihtiyac ı  daha fazla 
idi. Arapların elinde ondan ba şka bir kitab da yoktu. Onun ihtiva etti ğ i 
hükümler, kıssalar ve kendisinde mevcud olan uslûp onlar ı  hayrette 
b ırakıyordu. Onlar ı  bu derece hayrette b ırakan bir kitab ı  okumak ve 
hükümlerini anlamak onlar için en büyük gaye olacakt ı . Kur'an, ilk de-
virdeki bu müslümanlar ı , dünyevi ve dini i ş lerinde, şeriat ve kaza esa- 
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sında, günlük muamelelerinde, aile ahvali, yemek, giymek gibi hususlara 
tesir ederek, her ş eyde ona müracaat etmeye ve onu iyi anlamaya sev-
ketti. 

Yukarıda, Kur'an' Kerimde edebi sanaatlar ın mevcudiyetini ve on-
da herkes tarafından anla şı lmıyan kı sımların bulunduğunu zikretmi ş -
tik. Ş imdi muhtasar olarak biraz da bunlar üzerinde durursak, bu kita-
bın tefsire nekadar ihtiyac ı  olduğu kendiliğ inden meydana ç ıkar. 

Kur'an ı  Kerim nazil olurken, ayetlerin bir k ısmı  herkesin anlayabi-
leceğ i bir ş ekilde (muhkem), birk ısmı  da anlayamayacağı  ş ekilde (müte-
ş abih) idi. Peygamber zaman ında bu müte ş âbih ayetler oldu ğu gibi kabul 
edilir, bunlar üzerinde durulmazd ı . Bunları  kurcalayanların kalpleri 
hastad ır' diye Kur'anda zikredilmektedir. Peygamber de müte ş âbih ayet-
lere tabi olanlardan sak ınmayı  emretmektedir 2 . Bu iş i kendisinden sonra 
gelen halifeler de s ıkı  tutmuş lardır. Bunlarla me ş gul olanlar hakikatte 
müslümanları  şüpheye dü şürmeye çalışı yorlar& Kur'âm Keri—mde helal, 
haram, namaz, hac, zekât, oruç gibi ahkama taalluk eden k ı s ımlar muh-
kemdir. Yani manas ı  kolaylıkla anla şı lan, harici bir tefsire ihtiyaç göster-
meyen ve tek manas ı  olan ayetlerdir. Ba şka bir tarifi de lugat manas ı -
nın anla şı lmasıyle anla şı labilen âyetlerdir. Müte ş abih ise, bir çok mana-
ya ihtimali olup, bu manalardan birini tayin edebilmek için harici bir 
delile ihtiyacı  olan ayetlerdir. Usul ulemas ı  müte ş abıhat ı  iki kısma ayır-
mış lardır. Birincisi, muhkemle mukayese edildiğ inde manas ı  bilinebi-
len, ikincisi ise hakikat ını  bilmeye imkan olmayan âyetlerdir 3 . Başka 
bir deyimle yaln ı z mana cihetiyle müte ş âbih olanlar, veyahutta hem 
mana hem lafı z cihetiyle müte ş âbih olan âyetlerdir. Sûre ba ş larındaki 
hurufu mukattaalar gibi. Mücahid, Muhkem ayetler helal ve harama 
dâir olanlard ır. Müte ş abih ayetler ise baz ı sı  baz ı sını  tasdik ve tefsir eden 
ayetlerdir demi ş tir 4 . İ lk .devirde, müte ş abih ayetlerin ihtiva ettikleri 
lafı zların lugavi manaları  malum ise de, o manalar ın Allaha isnadı  mu-
hal olduğundan, bunlar ın medlullerinin tayinini selef ulemas ı  Allaha 
tefviz ve havale etmi ş lerdir. Fakat hapsedilemiyecek bir f ıtratta yarat ı -
lan insan zekas ı , müte ş âbihat üzerinde de i ş lemeye ba ş lamış tır. Hele 
islamiyeti ifsad etmek istiyenlerin bu âyetlere geli ş i güzel mana veri ş -
lerini frenlemek ve ayn ı  zamanda kötü neticelerinden müslümanlar ı  

1 Ali İ mran süresi 7. 

2 Sahihu'l-Buhtiri VI/42; Sunenu't-Tirmizi XI /115-116; Fethu'r-Rabbani, XVIII/100. 

3 Lisiinu-'1-Arap XIII /505. 

4 Sahihu'l-Bultetri VI /41. Muhkem ve müte ş abih kelimelerinin lugat ve çe ş itli ı stılah ma-

nalar ı  için bkz. Listinu'l-Arab XIII /503-505 ve XII /140-144. 
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korumak için müte ş abih ayetleri islam ın ruhuna uygun bir ş ekilde te'vil 
etmek mecburiyeti has ıl olmuş tu ki, bu grub da halef mezhebi ismini 
almaktad ır. 

Burada ş öyle bir sual akla gelebilir, acaba Kur'an ı  Kerim'de müte-
ş abih ayetlerin bulunmas ı  ne gibi faydalar temin etmektedir? Bu ayet 
ler sayesinde islâmiyette insan fikri dondurulmam ış  ve geniş  bir fikir 
hürriyetine müsaade verilmi ş  oluyor ve dinin temellerini kuvvetlendir-
mekte esasl ı  rol oynuyordu. Çünkü bu ayetler bir kaç manaya taham-
mül edebilirdi. Bu bakımdan zihinleri tamamen bo ş  ve muhtelif fikirlerle 
karış mamış  olan cahili araplara o anda ak ı llarının alamıyaca ğı  bir ş ey 
söylemek, onlar ı  elbette tereddüde dü şürebilirdi. Mesela onlara, güne ş  
yer etrafında dolaş mıyor, yer güne ş in etrafı nda dönüyor denmi ş  olsay-
dı , çoklarının zihinlerine s ığ mıyan bir söz söylenmi ş  olaca ğı ndan, yeni 
dine inanmada bir tereddüt gösterebilirlerdi. İş te bu ayetler sayesinde, 
bu durum ortadan kalkmış , müslümanlar ı  daha çok ö ğ renmeye ve ba şka 
bilgilerede sahip olmaya sevketmi ş tir. Yine bu ayetler sayesinde dinin 
tebliğ ine ve tesisine mâni olmak için sorulan suallere susturucu cevap-
lar verilmi ş  ve ilk günde meydana gelecek fesadlar ın önüne sed çekmi ş -
tir,. Müte ş âbih ayetlerin te'vil edilmesi, caiz görülmezse'de, Kur'am 
Kerimde i ş aret buyruldu ğu veçhile, caiz görülmeyen te'vil gönülleri 
sapk ın, niyetleri kötü olanlar ın fitne ve fesad ç ıkarmak maksadiyle 
yapmak istedikleri te'villerdir. Yoksa iyi niyetle, akla, muhakemeye 
ve dinin esasat ına uygun olarak yap ılan te'viller makb ıll ve laz ımdı r. 
çünkü ilk devirdeki sağ lam iman kaybolmuş , meydana gelen tereddüt-
leri ma'kul bir şekilde ortadan kald ırmak icab etmi ş tir. Bu bak ımdan 
Kur'amn tefsirine ş iddetle ihtiyaç vard ır. 

Kur'ân bir din kitab ı  olmas ı  hasebiyle onda dini ıstılahlar mevcut-
tur. Kur'anda kullan ı lan bu dini ı stılahlar, lugât bak ımından onlarca 
belki bilinebilirdi. Fakat bunlar ın ıstı lah manas ının açıklanmaya ihtiya-
cı  vardı . Mesela selât denilince dua, zekât denilince bereket, hac deni-
lince kasd manalarma geldi ğ ini bilirlerdi. Ama bunların islamiyette 
ifade etti ğ i manalar hususunda malumatlar ı  yoktu. Yine onda bir 
lafız bir çok manalara geldi ğ i gibi bir çok lafı zların bir manaya geldi ğ i 
de oluyordu. Bunlara Vucûh ve Nezâir denir. Mesela, rahmet, hidayet 
gibi lafizlar Vueûhdan; cehennem, nâr, Cahim, Huteme, Sagir gibi la-
fı zlarda Nezâir'dendir. 

Zâhiren zıt gibi görünen ayetler (mü şkil) aras ındaki ihtilaf da 
Kur'âm ıa tefsire ne kadar muhtaç oldu ğunu gösterir. Halbuki Kur'an 
şu âyetiyle (Onlar Kur'an ı  düşünüp taşı nmıyorlar mi? Kur'ân Allahtan 
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baş kası  tarafından indirilmiş  olsaydı  onda birbirini tutmayan çok ihti-
laflar bulurlard ı ) 5  kendisinde böyle bir ihtilafın bulunmadığı nı  beyan 
etmektedir. Zahiren z ı t gibi görünen ayetler aras ında mutabakât oldu-
ğunu beyan etme ğe luzam has ıl olmuş  ve bu hususda ilk devirden iti-
baren te ş ebbüse giriş ilmiş tir. Mesela, İ bn Kuteybe (Ö.276 /889) Kur'an-
daki müş killere taarruz edenlere kar şı , Kur'anı  müdafaa etmek mec-
buriyetinde kalmış tı . Biliyoruz ki Kur'ân ı  Kerim muayyen konusu olan 
bir ders kitab ı  de ğ ildir. O, zaman, mekan ve insanlar ın durumuna göre 
nazil olmu ş tur. Elbette onda hükümler toplu bir vaziyette olamazd ı . Ba-
şı ndan hâdise geçen bir ş ahıs Peygambere gelir, Peygamberde ona hük-
münü verirdi. Ayn ı  ş ah ı s aynı  hâdise ile bir kaç sene sonra kar şı la şı rsa 
bu sefer Peygamberden ald ığı  cevap ayn ı  olmayabilirdi. Ş ahıs ve ve ha-
dise ayn ı  olduğu halde hükmün de ğ iş ik olmas ı  ş ahıs veya toplulu ğun 
durumunun de ğ iş ik olmasına bağ lı  idi. Ayetlerde tenakuz varm ış  gibi 
görüşler bizlere göredir, yoksa Allaha ve Peygamberine göre de ğ ildir. 
Bir çok kimsenin bir ş ahsa soracak oldu ğu sualler ayr ı  ayrıdır. Aynı  
ş ah ıs bu suallerin hepsine ayr ı  ayrı  cevaplar verecektir. Cevaplar ın de-
ğ iş ik olmas ı  cevap verene göre de ğ il, sual soranlarm hücümlar ına bağ lı -
dır. Böylece cevaplar ın mütenak ı z gibi olmas ı  soruların ve soranlarm 
değ i ş ik olmasındandır. Halbuki cevap verende ne de ğ iş iklik ve ne de 
cavaplar ı nda tenakuz vard ı r. 

Kur'anda baz ı  kelimeler vard ır ki, bunlar iki z ıt manay ı  ihtiva et-

mektedirler. Bunlara ıstılah olarak Ezdad denir.Mesela 6 "Lr"--s 

âyetindeki " 	" kelimesi gelmeye ba ş layan veya geçmeye ba ş la- 

yan gece manalar ına gelmektedir'. Yine " 0,jj; Zt5U " âyetindeki 

j j; kelimesinin hem hayz haline hem de temizlik haline delâlet etti-

ğ ine dâir haberler vard ır 9 . 

Ayetler, ya hakikat veyahutta mecâz olur. Hakikat, konu ş anın 
kast ına ba ğ lıdır ve bunda ihtilaf yoktur. Mecaz ise dinleyenin anlay ışı na, 
fikrinin aç ıklığı na, lafı zlardaki bilgisine bağ lıdır. Bu hal ihtilaflara yol 
açmaktad ır. Bir ayet hakk ında hakikat m ı  yoksa mecaz m ı  olduğun-
da müfessirler ilk günlerden itibaren ihtilaf etmi ş lerdir, Halbuki burada 

5 Nisâ süresi 81. 

6 Tekvir sûresi 17. 

7 ListInu'l-Arab VI /139; Tefsiru't-Taberi, XXX /42-43. 

8 Bakara süresi, 228. 
9 Tefsiru't-Taberi (yeni) IV /499-516, Lisii ıtu'l-Arab, 1 /130. 
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her ikisinde de mattab olan ş ey birdir. Mesela 10  " f_ro2i1-5" 

âyetinde mecaz m ı  hakikatm ı  olduğunda ihtilaf edilmi ş , yanıp yok olan 
bir şey nas ıl ayd ınlıkta görünmezse, karanl ık bir gecede de görünmez " 
Burada kasdedilen şey birdir, yani göze görünmemesidir. Bu hakikat ve 
mecaz ihtilaf]. Peygamber devrine kadar var ır. Bu husus ileride gösteri-
lecek misallerde mevzubahs edilecektir. Ş imdiye kadar saydığı mı z bu 
hususlar Kur'an ın bünyesine ait meselelerdendi. Ş imdi de Peygamberin 
Kur'an ı  muhatablar ına izah etmesi b ak ı mından deruhte etti ğ i mükelle-
fiyeti tetkik edece ğ iz. 

Kur'an ı  kerimdeki hakikatleri bize en iyi ö ğ retecek, bizzat kendisi-
ne kitab gelen mümtaz ş ah ısdır ki, o da Hazreti Muhammeddir. O, 
Kur'an' Kerim tefsirinin asl ı  ve esas ıdır. O, mutlak olarak Kur'an ı  in-
sanların en iyi bilenidir. Yine bu bak ımdan o mübelliğdir ve tebyinle de 
mükelleftir. Bu husus ayetlerde sarih olarak belirtilmi ş tir. Bu sarahatle-
dir ki kendinin tefsir edilmesini yine evvela kendisi istemi ş tir. 0 halde 
ilk tefsir hareketi islam ın kendi bünyesinden do ğmadı r. 

(Sana ö ğüt verici Kur'an ı  gönderdik ki, insanlara ne indirildi ğ ini beyan 
edesin, onlarda dü şünsünler)". tbn Teymiyye bu âyete istinad ederek, 
Hazreti Peygamberin, eshab ına Kur'an ın manalar ını  bildirmesi ve aç ık-
lamas ı  vacib olur diyor". 

44); '31•""1.1. 	 ‘.5,4 	tA J 
(Hangi millete Peygamber gönderdiysek, onu ancak kavminin diliyle gön-
derdik ki her ş eyi onlara apaç ık anlatas ın)" Bu âyete bakarak, islamiy-  etin 
milli ve kavnı i bir din oldu ğu anlayışı na meydan verilmemesi için, bura-
da şunu belirtmemiz icâb eder. islâmiyetin âlem ş umul bir din olduğu 

hususunda deliller pek çoktur. Yaln ı z bu ayette Risaleti Muhammediye-
nin hududundan bahsolunmaktadır. Zira Peygamberlerin getirmi ş  oldu-
ğu hakikati evvela kavimleri tebellü ğ  eder, sonra bu hakikat her tarafa 
yayıhr. 

Hazreti Peygamber, Kur'an! Kerimi aç ıklama vazifesinden daha 
evvel, tebli ğ  vazifesiyle mükellefti. Tebli ğ  Peygamberli ğ in esaslar ından 

10 Kalem süresi, 21. 

11 Tefsiru't-Taberi, XXIX /17; bu kelimenin lugât manas ı  için bkz. Listinu'l-Arab, XII /- 

336. 

12 Nahl süresi, 44. 

13 el-Itkan, II /208. 

14 İ brahim süresi. 4. 

eirui J•• t. 
(‘- 
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biridir. Tebliğ siz Peygamber olamaz. Bu bak ımdan Kur'an]. Kerimde 
gerek Peygambere olsun, gerekse di ğ er Peygamberlere âit tebli ğ  emirleri 
pek çoktur. Biz bunlardan bir kaç misal almakla iktifa edece ğ iz. 

	

cj,jz; 	 J5Î 	ır ı  
UMUT 	‘±14."4.0,•3  J11 (Ey Peygamber, sana Rabbin taraf ından gön- 

derileni herkese bildir. Böyle yapmazsan Peygamberlik vazifesini yap-
mamış  olursun, Allah seniinsanlardan korur) 15 . İş te bu âyet, tebli ğ in pey-
gamberlik vazifesinin esas ı  olduğuna ve Peygamberin bu vazifeyi yap-
makla mükellef bulundu ğunu beyan etmektedir. Di ğer Peygamberlerin 
de tebli ğ le mükellef olduklar ını  ş u âyetlerle ö ğ reniyoruz. 

Hazreti 1-lisı d kavmine ş öyle diyordu: 

( ..).■4 1 	t; (Size Rabbimin vahiylerini haber veririm, ben sizin samimi 

hayırhahını zım) 16 . Hazreti Salih'de kavminden yüz çevirerek onlara 

ş öyle hitab ediyordu: (s.?.) 	'"*.z;e.1; ■ -123 	L.)Vi 	et:P Ji:i 
j  (Onlardan yüz çevirerek, ey 

kavmim, ben size Rabbimin vahiylerini haber verdim, size hay ırhahlık 
ettim.Fakat siz hay ırhahlar ı  sevenlerden de ğ ilsiniz dedi) ". 

İş te tebliğ  ve tebyinle vazifelendirilmi ş  olan Hz. Peygamber 
ilk günden itibaren, muhatabalar ının anlayamad ıkları  yerleri izah edi-
yordu. Bu ihtiyaç kendinden zuhür ediyor ve bu bünyenin esas ı  olan 
Kur'ân ı  Kerim kendi üzerinde dü şünmeyi ve kendisine tâbi olunmay ı  

emrediyordu. 	I I j3 .3 J5-41 a';b..T oLis; - 
(Biz sana hay ır ve bereketli bir kitab indirdikki âyetlerini inceden 
inceye dü ş ünüp ta şı nsınlar, ak ıllar ı  tam olanlar ondan ö ğüt als ınlar) 18  

651 ı 	3kii 	(Bunlar Kur'ân ı  derinden 

dü ş ünüp ta şı nmıyorlar mı  yoksa yüreklerine kilit mi vurulu) " 

J 	;41 ji« 	 ;:ıı  ı 	 (Onlar bu 
e 	• 	 e 	r  

sözü iyiden iyiye düşünmüyorlar mı ? yoksa kendilerine, önce 
gelenlere gönderilmeyen bir ş ey mi geldi.) 20  Bu âyetlerden anla şı lıyor ki, 

15 Mâide süresi, 67. 

16 A'raf süresi, 67. 

17 Al'râf süresi, 78. 

18 Sâd süresi, 29. 

19 Muhammed süresi, 24. 

20 Mu'minun süresi, 69. 
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O kendisi üzerinde dü ş ünmeyi istemekte ve kendisini anlamayan veya anla- 

mak istemeyenleri zemmetmektedir. 	 ji J 

oy 	• • er. 	jr. 	 c:.) .;...1 -451  

JP 	(:)1:);21 j 	 T 

(Kur'an okurken, seninle ahirete inanm ıyanlar aras ında, gizleyici bir 
örtü çekeriz. Kur'an anlamamalar ı  için kalpleri üzerine perdeler gerer 
kulaklarına ağı rl ıklar koyar ı z, Sen Kur'anda Allah' ın bir olduğunu zik- 

rettiğ in zaman, onlar nefret ederek dönüp giderler) 21.  4t3> J ti ... . 

%/ ry âll (Bu kavme ne oluyorda kendilerine 

anlat ılanı  anlamaya yana ş mıyorlar) 22 . İş te bütün bu örnekler göste-
riyor ki, Kur'an tefsire muhtaçt ır ve bu ihtiyaç kendi bünyesinden 
zuhur etmektedir. 

Allah Taala'n ın kelam ının en sa ğ lam tefsiri yine Allah' ın kelam ı  
ile olanıdır. Kur'ânda baz ı  milemel olan k ı s ımlar vard ır ki, bu kı sımlar 

ya hemen akabinde veya bir kaç âyet veya ba şka bir sürede gelen mü-
beyyen âyet vas ıtasiyle aç ıklandığı nı  görüyoruz. Mesela: 

( .... Haram kı lınanlar müstesna olmak üzere davarlar size helal 
kı lınmış t ır ....) 23  denilmekte, fakat bu haram k ılınanların neler oldu ğu 

zikredilmemektedir. İ ki âyet sonra bunlarda aç ıklanıp, bu ilk ayet be-

yan edilmi ş  oluyor. (Kendili ğ inden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'-

tan ba ş kasının adiyle kesilen, bo ğularak, vurularak, yuvarlanarak veya 
sürüklenerek ölen, canavar taraf ından parçalanan hayvan haram edil- 

miş tir). 24  L...; ^,^JI 	11:21 1,4 LS U.31 	(Geceleyin gelenin kim 

olduğunu bilirmisin. O, par ıl parıl parlayan bir y ıldı zdı r) 25 . Burada 

ikinci ayet birinci âyetteki " 	" kelimesini beyan etmektedir. 

Kur'ân ın Kur'an ile tefsirinden sonra, Kur'an ın en selahiyettar ve 

ilk müfessiri Hazreti Peygamberdi. O halde Kur'ân ı n en mühim tefsir 

kayna ğı  Peygamberin sünneti olacakt ır. Sünnet Kur'an ın umumunu ve 

hususunu, mutlak ve mukayyedini, nâsih ve menstihunu ve di ğ er husus-

larım izâh eder. Mekhal (41113 /731)'den rivayete göre "Kur'an ın sünne- 

21 isra saresi, 45-46. 

22 Nisa soresi, 77. 

23 Mide siiresi, 1. 

24 Mide süresi, 3. 

25 Tar ık süresi, 2-3. 
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te olan ihtiyac ı , sünnetin Kur'ana olan ihtiyac ından daha fazlad ır" 26 . 

Bir haberde " 4.1t,4 	j 	) 	 il j yÎ " (Bana kitabla 

beraber, mislide verildi denilmektedir) 27 . Bu hususda sünnete okadar 
ehemmiyet verilmi ş tir ki, Yahya ibn Ebi Kesir (Ö. 129 /746), "Sünnet 
Kur'ana kâdidir, Kitâb ise Sünnete kâdi de ğ ildir" demektedir" 28 . 

Bu söz Ahmed ibn Hanbele (0.241 /855) söylendi ğ i zaman "bunu söyle-

meye cesaret edemem, fakat sünnet kitab ı  tefsir ve tebyin eder derim" 
demiş tir 29 . Sünnet, Kur'an ı  iki şekilde beyan eder. Birincisi Kitabdaki 
mücmeli beyand ır. Mesela, namaz vakitleri, zekat ın miktar ı , hac menâsi-
kinin beyan ı  gibi. İkincisi ise kitab ın hükmü üzerine ziyadeliktir. Mesela, 
Kadının nikahını  hala ve teyzesi üzerine haram k ılmak gibi . Bu 

hususu Kurtubi (Ö 671/ 1273) de teyid etmektedir 3°. Kur'andaki hüküm-
lerin ekserisi külli oldu ğundan, o külli hükümleri izah ve aç ıklamak için 
sünnete ihtiyaç has ıl olmuş tur. 

2- PEYGAMBER TEFS İ R İ NDEN ÖRNEKLER VE BU 
TEFS İ Rİ N HUSUSİYETLERİ  

Müdevven bir ilim olmadan evvelki tefsir, tefsirin ilk merhalesidir. 
Bununda Peygamberle ba ş ladığı nı  ve sünnetinin Kur'an ı  beyan etti ğ ini 
söylemiş tik. Peygamber tefsirinin örneklerini ç ıkartmam ız için mü-
racaat edece ğ imiz ilk kaynaklar, hadis mecmualar ı  olacakt ır. Bu mec-
mualarda Peygamberin tefsiri, tefsir kitablar ına nazaran daha azd ı r. 
Bu da onlar ı  toplayanlar ın usüllerine göre cerh ve ta'dile tabi tutulmu ş  
olmasından ileri gelir. Hatta tefsir kitablar ında, zay ıf ve kas ıtlı  olarak 
va'z edilmi ş  haberler pek çoktur. Bu gün Hazreti Peygamberin tefsiri 
diye bir kitaba mâlik değ iliz. Fakat es-Sa'lebi vas ıtasile do ğ rudan do ğ -
ruya Peygambere maledilen tefsirden haberdar oluyoruz. Bu zat böyle 
bir tefsiri Ebu'l-Hasen Muhammed ibn el-Kas ım'dan okuduğunu zikre-
diyor 31 . Mu'cemu'l-Udeb6i sahibi de, Vâhidi (0.468 /1075)'nin Peygam-
berin tefsirini bir kitâb halinde toplad ığı nı  kaydeder 32 . 

26 Tefsiru'l-Kurtubi, 1/39. 
27 Mukaddime fi Usuli't-Tefsir, s. 25; Tefsiru'l-Kurtubi, 1/38. 

28 Tefsiru'l-Kurtubi, 1/39. 

29 Tefsiru'l-Kurtubi, I /39; Tefsiru'l-Kâs ı mi 1/191; Ebu Zehre, İbn Hanbel, hayatuhu ve 

asruhu arauhu ve fıkhuhu, Mı sır, 1367, s. 215. 

30 Tefsiru'l-Kurtubi, 1/38-39. 

31 el-Ke şf, I /v. 5b. 

32 Yakiit 	irsadu'l-Erib ild ma'rifeti'l-Edip, V/98. 
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Bu durum kar şı sında Peygamberin tefsirinden örnekler elde etmek 
için müracaat edebilece ğ imiz en iyi yer, ilk muteber hadis mecmualar ı  
olacakt ı r. Ş imdi burada, bu mecmualarda buldu ğumuz orijinal örnekler 
misal olarak ele al ınacak ve hususiyetleri belirtilecektir. 

	

Örnek 1 — 	 : J1; 	c:.i 	c:,P • • • 
5 . , 

L'Lls 	 'As' 

	

CAS-  -X; 	 c:441 j‘;ki. 

'z> ı, 
ı ip 	 ,:_ji1U 	ji 

411 	j2.5 	 Jl; 	c;1 

	

Li ı ; 	 J ı; 	Li ı i; 	L5j, 411 
5 

LiL; 	 .7,S1 	 J,5- 1 

	

Jl; 	 J ı; 'fiLY'5Lo; cs,L4.:J1 

33 

Burada Hazreti Peygamber, gayri müslim olan muhatab ını  islâma 
sokmak için, onun hissiyat ve akliyat ına hitab edip, iknaya çal ış tığı nı  
ve ayni zamanda kitâbi din olarak görülen Yahudilik ve H ıristiyanlığı n 
ne durumda oldu ğunu belirtmesi veyahutta muhatab ının mensüb ol-
duğu dinin ve o dine mensub olanlar ın doğ ru yolda olmad ıklar ının be- 

	

yan ı  vard ır 34 . " 	 4.-.,9,,a;t1.1"in Yahudiler ve " ,:.,J1,1 ■ "nin ise Nasâra 

olduğu hususunda bize kadar gelen haberlerin hepsi müttefiktirler. 
Hatta İbn Ebi Hâtim (Ö. 327 /938 -939): "Müfessirler aras ında 

ef-1P v9  1 l in yahudiler, C.,7Jl...,;,J1 nin nasâra oldu ğu hususunda bir 

ihtilâfm mevcud olduğunu bilmiyorum diyor" 35 . 

Bu hususdaki haberlerin ço ğu de ğ iş ik isnâd zincirlerile Adiyy ibn 
Hâtim (Ö.67/686-687)den gelmektedir.Bir k ısmı  da Abdullah ibn ş akik'- 

33 Sunenu't-Tirmizi XI /72-74. 
34 Adiyy ibn Hatim hicretin 9 veya 10 ncu senesinde müslüman olmu ş tur. Daha önce 

hristiyand ı . Bkz. Ibnu'l-Esir, Usdu'l-Gabe fi Ma'rifeti's-Sahabe, Mı sır 1280,111/392; Islâm An-

siklopedisi, 1/137. 
35 Tefsiru ibn Kesir, 1/30; el-Iktan, 11/226. 
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in, Peygamberi i ş iten bir ş ahısdan aldığı  rivayet varki, Peygamber 
Vadi'l-Kura'da iken Benu'l-Kayn kabilesinden birinin, ş unlar kim diye 

. 
sorduğunda Peygamber yahudileri i ş aret ederek rrIP 	j.,4"1. ■ yine 

ş unlar kim diye sorduğunda ise onlar ın 	yani nasâra oldu ğunu 

söylemiş tir 36 . Bu haberden de anla şı lıyor ki, Hazreti Peygamber, yahudi 
ve h ıristiyanlarla meskün olan Vadi'l-Kura'da bulunurlarken, bir 

ş ahs ın sormas ı  üzerine yahudileri i ş aret ederek bunlar rIP 

ş unlar ise 	olanlard ır diyor. Burada da Hazreti Peygamber, 

muhatab ını  ya sordu ğu sual bak ı mından do ğ rudan doğruya tat-
min ediyor ve yahutta onun yahudi ve h ıristiyanlığ a kar şı  durumunu 
bildiğ i için bu ş ekilde cevap veriyor. Veyahutta bu suali soran benu'l-
Kayn'lı  ş ahıs, yahudi veya h ıristiyan olabilir ve mensup oldu ğu dinin 
kötülüğünü ona anlatm ış  oluyordu. Bu hususda gelen haberlerin ço ğu 
Taberi ve diğ er rivayet tefsirlerinde dercedilmi ş tir ". 

Acaba Hazreti Peygamber niçin âyetin manas ını  umümi olarak 
değ ilde, yahudi ve h ıristiyanlara tahsis etmi ş tir ?. Biliyoruz ki islamın 
gayesi, insanlar ı  Allah'la ve insanlar ın insanlarla olan münasebetlerini 
tanzim edip 38 , onların dünya ve ahirette huzur ve saadetini temin etmek 
tir. İş te Kur'am Kerimin ba şı nda, çok kı sa olan bu sure ile islam ın gaye 
ve hedefi belirtilmi ş  oluyor. Burada insanlar iki gruba ayr ılmış tır. Birin-
cisi hidayet ve s ırat ı  müstaklinde olanlar, di ğeri ise Allah' ın gazab ına 
layık ve dalâlette olanlar. Biz burada son grub üzerinde duraca ğı z. Bir 
çok müfessirler, bu ayetin yahudi ve h ıristiyanlara tahsisi meselesi üze-
rinde durmu ş lar, ayetlerle ş ahidler getirmek suretiyle teyidine çal ış mış -
lardır. Taberi 39  her iki gurubunda dalâlette, Allah ın gazab ına layık olan 
kimseler olduğunu zikredip, Allah kullar ına onları  tan ımalar ı  için belli 
vası flarla i ş aretlemi ş , ancak bu grublardan her biri en lay ık olduğu s ıfat-
larla tesmiye edilmi ş  oldu demektedir. Yahudiler için Mâide süresinin 
60 ncı  ayetini 40, hıristiyanlar için de, Mâide süresinin 77 nci ayetini 4' 
misal olarak getiriyor. İbn Kesir 42  ve Kurtubi 43  de bu hususda deliller 

36 Fethu'r-Rabbani, XVIII /68. 

37 Tefsiru't-Taberi (yeni) I /180-197; Tefsiru ibn Kesir I /29-30; Tefsiru Mukatil, v. 3a.b. 
38 Bu hususda malumat için bkz. İ bn Haldön, 	 Ii tehzibi'l-Mesâil (ön söz ve not- 

larla ne şreden Muhammed ibn Tavit et-Tanci) İ stanbul 1958, Mukaddime, Nun harfi ve devam ı . 

39 Tefsiru't-Taberi, (yeni) 1 /195. 

40 Aynı  eser (yeni), 1 /185. 

41 Aynı  eser (yeni), 1/192. 

42 Tefsiru ibn Kesir, 1/29. 

43 Tefsiru'l-K ıtrtubi, 1/149-151. 
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serdediyorlar. Fethu'l-Miri sahibi de eserinde 44 , es-Süheylinin, yahudiler 

hakkında 45  " 	 " âyetini, nasâra hakk ında ise 46  

Ti‘43..« 	 914‘; 	âyetini misal getirdi ğ ini kaydeder. 

Acaba, bütün bu getirilen misaller 	 in yahudiler 

nin nasâraya itlak ının do ğ ru olduğunu isbat edebilir mi? 

Kur'an' kerimdeki Allah' ın gazab ı na lâv ık olan kimselerin kimler oldu- 

ğu yani Lı l 	âyetleri tetkik edilince, kar şı mı za ekseriya, yahu- 

diler ve ehli kitab ç ı kmaktad ır 47 . Bu bakı mdan Hazreti Peygamber 
bu lafz ı , yahudilere nisbet etmi ş  olabilir. Hazreti Peygamber ma ğdubun 
aleyhim yahudiler, Nasâra dullald ı r buyurdu ğu zaman, bunlar ın o za-
manki halini nazar' dikkate almak lâz ımgelir. Peygamberden gelen bu 
haberlere dikkat edilecek olursa, Peygamber yahudiler ma ğdubun aley-
himdir demiyor, Ma ğ dubun aleyhim yahudilerdir diyor. Bu iki cümle 
aras ı nda mana bak ı mı ndan mühim fark vard ır. Buna göre yahudilerin 
ve hristiyanlar ın, Fâtihadaki ma ğdubun aleyhim ve dâllinden birer 
misâl olduklar ı  anla şı lmaktad ır. Yahudiler ve l ı ristiyanlar ehli kitâb 
olduklarından, mü ş rik ve sâir din mensuplar ından daha ehvendirler. 
Diğ erlerine nazaran, islâma z ı d olsalar da daha yak ı ndırlar. Burada âye-
tin iki nev'e tahsis edilmesindeki ibret aç ıkça kendini göstermektedir. 
Art ık islâm ın z ı ddı -karibi olandan kaçm ı lması  emredilirse, Z ı ddı -baidi 
olandan kaç ını lması  evleviyyetle sâbit olacakt ır. O halde, Peygamber 
sap ıklık grubunda olan herkese ıtlak edilebilecek Ma ğ dubun aleyhim 
ve dâllin mefhumlarm ı  baz ı  muayyen gruba tahsis edebiliyordu. 

Örnek 2 — 	 . J ı ; 	J1 c): 	. . . . 
"11

ı9 	» 

44 İ bn Hacer, Fethu'l-Bitri bi ş erhi Sahihrl-Buhâri, Bulâk 1300. VIII /113. 

45 Bakara sûresi, 90. 

46 Mâide sûresi, 77. 

47 Kur'an- ı  Kerimde (Maide 63, A'raf 151, Tâhâ 86. Bakara 61, 90, Ali İmrân 112, Tâhâ 

81) ki şu âyetlerdeki gazab kelimesi yahudilere nisbet edilmektedir. Feth 6, Mücadele 14, müna-

fı klara. Nisâ 92, mümtahine 13, Şura 16, Enfal 16 bunlar da umumi olarak yukar ıda zik-

rettiğ imiz hidayet gurubunun d ışı nda kalanlara nisbet edilmektedir. 

48 Bakara sûresi 238. 

49 Sahihu'/-Bulihri, 11/78-79, VI/38; Sahihu Müslim, 1/383; Fethur-Rabbâni, )(Nili /92. 
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Haberin metninden de anla şı ldığı na göre ilk zamanda sahabe na-
mazda ihtiyaç duydu ğu zaman arkada ş ile konuş abiliyordu. Bu ayet 
nazil olduktan sonra, sahabe namazda konu ş maktan men edilmi ş  olu-
yordu. Bu hususda sahabeden gelen muhtelif rivayetler tefsir kitabla-
rında dercedilmiş tir ". Hazreti Peygamber onlara namazda sükûtu em-
redince her halde onlar bu emri yad ırgamamış  olsalar gerek, zira "Ku-
nût" kelimesi bu anlam ı  verecek ş ekilde arap dilinde kullan ı lıyordu 5 '. 

Mesela, ( -J:5= 	) ( 	 ) ( 	 ) • 

gibi. Bu âyetin tefsirinde, İ bn Kesir ş öyle demektedir: 	J; 

4:7‘1. 	 Elbette bu ş ekilde ifa edilecek bir 

ibadet onlar ı  konu ş maktan men edecekti 52, O halde bir dini ıstılah 

olarak kunût kelimesine verilen ( 	 ) 	 ) 

( ) ( Z.C1123b gibi manalar ı , bu 

kelime tazammun etmektedir. Bu bak ımdan kunût taatt ır, kunût 
tül-i kıyamd ır, kunût sükûttur, kunût hu ş u'dur, kunût duad ır diye 
tarif edilmi ş tir. Hazreti Peygamber bu kelimeyi ıst ılah olarak namazda 
susmakt ır diye kullanırken, lugat manas ından tamamen ayr ılmış  olmu-
yordu. Bilhassa bununla, Hazreti Peygamber k ıyamda, huş u' ile 
dünya kelam ından içtinab ın farziyetini anlatm ış  oluyordu. 

Ahmed ibn Hanbel, Ebû Said el-Hudri (0.78 /697) vas ıtasiyle Pey-
gamberden nakletti ğ i bir haberde, Kur'andaki bütün kunût kelimelerinin 
tak manas ı na geldi ğ ini zikrediyorsa da", o zaman için kelime bilgisinin 
maksadı  hasıl etmedi ğ i düş ünülecek olursa, Peygamberden böyle bir 
ş eyin sadır olmas ı  ş üphe ile kar şı lanır. Nitekim bu haberin tahricinde, 
haberin ravilerinden olan Darrâc' ı , ad-Darakutni (0.385 /995) zay ıf 
görmüş  ve haber de zay ı f addedilmi ş tir54 . Kurtubi'de tefsirinde bu habe-
rin ed-Dahhâk'tan sad ır olduğunu söylemi ş tir". 

;;; 
Örnek 3 — 	 .111 Ls; 	
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50 Tefsiru't-Taberi (yeni) V /228-237; Tefsiru ibn Kesir, 1 /294-295. 
51 Listinu'l-Arab, 11 /74. 

52 Tefsiru ibn Kesir 1 /294. 
* Lisanu'l-Arab, II /73-74. 

53 Fethu'r-Rablatini, XVIII /92. 
54 Aynı  yer (ş erhinde). 
55 Tefsiru'l-Kurtubi, III /214. 
56 Bakara soresi, 238. 
57 Sunenu't-Tirmizi, XI /105. 
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Bu haber Ahmed ibn hanbelin Müsnedinde ba şka râviler vas ı tasiyle 
biraz de ğ iş ik olarak geçmektedir 58 . Salâtu'l-Vusta 59  geniş  anlam ifade et-
mektedir. Bu vaktin hangi vakit oldu ğunu tayin etmek lâz ı mdır. Bu hu-
susda gelen haberler çok çe ş idlidir. Adetleri veçhiyle onlar indinde gün, 
Güne ş in batmas ıyle ba şhyaca ğı na göre, salâtul-vustâ'n ın sabah na-
maz ı  olmas ı  icab ederdi. Hatta bu hususdaki haberlerde be ş  vakit na-
mann hepsi birer birer zikredilmi ş , bunlara âit deliller de nakledilmi ş -
tir60 . Fakat bu haberlerin s ı hhat bak ı mından en kuvvetlisi, ikindi nama-
zı  olmas ı dır. Taberi61 , ibn Kesir" ve Cumhur-u ulema 63  bunu kabul 
etmi ş lerdir. 

Burada bizim için mühim olan nokta, Peygamberin araplar indin 
de âdet olan gün ba ş langı cına muhalefet ederek, geni ş  anlam ifade eden 
bu orta namaz ı  ikindi namaz ına hasretmesidir. Hazreti Ai ş enin kölesine 
yazd ırdığı  ve bu âyete gelince bilhassa imla suretiyle kaydettirdi ğ i mus- 

hafında 	.0. 5k"4 ) lafz ı  sanki âyetin asl ından imiş  gibi gösteril- 

miş tir", Bu, mütevat ı r olan k ı raate muhaliftir. Her nekadar zevahiri 
kurtarmak için bunun nesh edildi ğ i fikri ileri sürülmüş se de, bu vazi-
yet, sahabenin o günkü anlay ış  ve kültür durumunu, âyetle, âyetin 
tefsiri mahiyetinde olan laf ı zları  bir birine karış t ı rmak gibi bir tehli-
kenin mevcudiyetini bize aksettirmesi bak ı mından mühimdir. 

Kur'anda, orta namaz denildi ğ ine göre, elbette müphem olan bu 
namaz ın hangisi oldu ğunu, Peygamberin aç ıklamas ı  icab ederdi. E ğer 
aç ıklamamış  olsayd ı , onları n âdetince bu sabah namaz ı  olabilirdi. İş te 
onları  böyle bir yanlış lıktan kurtarmak için, o namaz ın ikindi namazı  
oldu ğunu izah etmi ş tir. Peygamberin bunu ikindiye tahsisine gelince, 
ikindi namaz ının insanlar için me ş guliyet zamamna tesadüf etmesinden 
olabilir. Netice olarak ş unu diyebiliriz ki, Peygamber Kur'anda müp-
hem olan ve geni ş lik ifade eden baz ı  âyetleri, tahsis ederek aç ıklıyabili-
yordu. 

Örnek 4 — 	 Lı)1 4.1,,.0 	;.11 	(s),),;,.31 	I ,:jo. . . . .
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58 Fethur-Rabbâni, XVIII /89-92. 

59 Vasat kelimesi üzerinde 4 ncü örnekte durulaca ğı ndan burada k ısaca geçilecektir. 

60 Tefsiru't-Taberi (yeni), V/167-227; Tefsiru'l-Kurtubi, 111/208-213 

61 Tefsiru't-Taberi yeni). V/221. 
62 Tefsiru ibn Kesir, 1/218. 

63 Fethu'r-Rabbâni (şerh), XVIII /91. 

64 Sunenu't-Tirmizi X11105; Fethu'r-Rabl ı âni, XVIII/90. 

65 Bakara süresi, 143. 

66 Sünenu't-Tirmizi, XI /83; Fethu'r-Rabblini, XVIII /76. 
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Hazreti Peygamber buradaki vasat kelimesini adi kelimesiyle tefsir 
etmektedir. Vasat lugatta, İ ki tarafı  denk bir ş ey veya bir ş eyin ortas ı  
gibi manalara gelmekte ise de, bu kelimenin adl manas ına da geldiğ ini 
görüyoruz 67 . 

Bir nolu örnekte söyledi ğ imiz gibi, İ slamiyetin hedefi olan insanla 
Allah münasebetini tanzim, dünya ve âhiret nizam ı  için bir adalet 
sisteminin mevcud olmasiyle mümkündür.Bu adl kelimesi, insanlar ara-
s ında hak mefhumu ile de ifade edilir Bunlar ın hakkiyle tevzi edilebil-
mesi için mizana ihtiyaç vard ır. Buradaki Ümmeti vasat, adalet ve 
hakkaniyeti gözeten, her türlü ifrat ve tefritten uzak kalan millet de-
mektir. O halde vasat, adl, mizan, hatta k ıstas kelimelerini arab dilin-
de birbirine müradif olacak ş ekilde, adeta birbiri yerinde kullan ıldığı  
görülmektedir". Bu bak ımdan, nas ıl ki bir ş eyin tam ortas ına yani iki 
tarafı  müsavi olan bir noktaya vasat deniliyorsa, hassas bir terazi ile 
aralar ında bir münasebet tesis edilebilir. Her iki taraf ın müsavi olmas ı  
bak ımından adaletin tarifi içine girerler,yani adalet lafz ı  bunları  ihti-
va etmektedir. İ nsanlar aras ında adaleti temin etmek için kanunlar 
vaz' ına lüzum has ıl olmu ş tur 69 . Taberi de, bu âyette geçen vasat keli-
mesini bir ş eyin müsavi olarak ikiye ayr ı lmış  cüz'ü olarak kabul etmek- 

tedir 70 . Yine Taberi vasat kelimesinin arab dilindeki manas ının " 

olduğunu söylüyor 71 . Ez-Zeccac (O . 311 /923)'da 72  vasat kelimesinin 

tefsirinde iki kavil oldu ğunu zikreder. Baz ılar ı  onu, ", ‘9t:,...4-" baz ı ları  da74  

" JJ,P " ile tefsir etmi ş lerdir. Halbuki bu iki lafız, binas ı  bakımın- 

dan muhalif olmakla beraber, her ikisinin manas ı  birdir. Adalet hay ır- 
dır, hayr ında adalet oldu ğu söylenmektedir. 

Netice olarak, Hazreti Peygamber bu kelimeyi izah ederken, 
araplar indinde malum olmayan bir kelime ile de ğ il, onlar tarafından 
bilinen lafızla izah etmi ş  oluyordu. 

67 Listinu'l-Arab, VII /426-432. 

68 Bu kelimenin adl kelimesine müradif oldu ğuna dair bkz. Lisânu'l-Arab, VII /426-432, 

XI /430-432, XIII /446, VII /377. 

69 Hak, adalet mizan kelimelerinin kullan ı lışı  hak. bkz. 	 mukaddime 

_ 	_ 

70 Tefsiru't-Taberi (yeni), 111/14,2. 

71 Tefsiru't-Taberi (yeni), 111/141. 

72 Lisiinu'l-Arab, V11/430. 

73 Tefsiru'l-Ke şş iif, 1/148. 

74 Tefsiru'l-Kurtubi, III /153; Tefsiru (bu Kesir, I /190. 
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Burada Peygamberin mantar). "menn" den addetmesi bize ilk anda ş u-
nu gösteriyor. Sanki Kur'andaki menn lafz ı  geni ş  bir mana ifade etmi-
yormu ş  da Peygamber mantar ı  ondan addetmekle bu kelimenin daha 
bazı  nimetlere ı tlak edilebilece ğ ini anlatm ış  oluyor. Halbuki menn laf-
z ının arap dilindeki durumu kontrol edilecek olursa onun "ihsan' ve 
"in'am" manalar ında kullanı ldığı  görülür 76 . Yani sadece İ srail o ğullarına 
verilen nimete de ğ il de, daha geni ş  manasiy-le emek sarfetmeksizin 
Allah' ın verdiğ i her nimete ı tlak olunmaktad ı r. Ez-Zeccac, lugatta 
menn kelimesinin Aziz ve Celil olan Allah' ın, yorgunluk ve zahmet 
çektirmeden verdi ğ i nimetler manas ına geldiğ ini söyler 77 . Burada Pey 
gamber mantar ı , İ srail o ğulları  üzerine indirilmi ş  olan menn'den bir 
nevi oldu ğunu kastedmeyip, onun, yard ıma muhtaç olmadan kendi 
kendine yeti ş mesi bak ımından "menn" e benzetildi ğ ini ifade etmi ş tir. 
Bunun böyle oldu ğunu el-Hattabi'de teyid etmektedir 78 . Buradan an-
la şı lıyor ki, Peygamber, yeti ş mesi için tohum ekmek, sürmek sulamak 
gibi zahmet ve yorgunluklara ihtiyaç göstermeden, yani Huday ı  nâbit 
olarak yeti ş en nimetlere bu lafz ın ı tlak edilebilece ğ ini ifade etmi ş  olu-
yor. Müfessirler bu kelimenin tefsirinde okadar ihtilaf etmi ş ler ki 76  söy-
lemi ş  olduklar ı  bu ş eylerin hepsini, "menn" lafz ı  tazammun etmektedir. 

Örnek 6 — 	 Jl9 4:..P Lul L9,k) 	 .. . 
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Bu haber, baz ı  sahâbenin durumunu anlatmas ı  bakımından çok 
mühimdir. Bilhassa sual soran bu sahâbenin geç islam olu ş u, onun Kur'-
anda bulunan bu gibi incelikleri anlayamam ış  olmas ına bir sebeb te ş -
kil edebilir. Buhâride (Ö. 256 /870) bu haberden sonra Sehl ibn Sa'd 

75 Sahihu'l-Buhâri VI/22,75; Sahihu Müslim, IV /2312. 

76 Lisanu'l-Arab, XIII/415-423 
77 Ayn ı  eser, XIII /418. 

78 ı rsadu's-Seiri, VII /9-10; Umdetu'l-Kiiri, VIII /465-467. 

79 Bu ihtilaflar için bkz. Tefsiru't-Taberi (yeni) 11/91-95; Tefsiru'l-Kurtubi, 1/406-407, 

Tefsiru ibn Kesir, 1195; Tefsiru Mukatil v.12a; 	 1/41; Mâni'l-Kur'ân, 1/37. 

80 Bakara süresi, 187. 

81 Sahihu'l-Buluiri, VI/31; Sunenu't-Tirmizi, XI /94; Fethu'-Rabbilni, XVIII /81-82. 
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vas ıtas ıyle gelen bir haberde ise, " 	 lafz ının sonradan nâzii 

olduğu rivayet edilmi ş , bundan evvel baz ı  kimseler oruç tutmak 

istediklerinde biri beyaz biri siyah iki iplik al ır, bunlar ı  birbirinden 

ayırt edinceye kadar imsak yapmazlard ı  denilmi ş tir ". Buradan anla şı - 

lıyor ki, mücmel olan bu lafz ı , sonradan nazil olan " 	" lafz ı  

beyan etmektedir. Peygamber Adiyy İ bn Hâtime verdi ğ i cevapta, 

güya ona hakaretâmiz olarak " Li2J ■ 	" dediğ i rivayet edil- 

mekte isede, daha çok olarak, ba ş ka haberlerde " 	I Ly,;2-L.," yerine 

" Lykj.3 	 " ibaresi geçmektedir. Kanaatimce bu ikinci 

haber, Peygamberin vas ıflarma daha iyi uymaktad ır. Çünkü Taberi 

de " kmir vas ı tasiyle Adiyy İ bn Hâtim'den gelen bir haberde, bu hâdi-

senin müslüman olmağa geldiğ i günlerde vuku buldu ğunu anlıyoruz. 

Hatta Peygamber Adiyy ibn Hâtim'in bu suali kar şı sında az ı  di ş leri 

görülünceye kadar gülmü ş , sonrada bundan maksad ın ne olduğunu 

anlatmış tı . Peygamberin henüz yeni islam olmu ş  bir ş ahsa, hakaret 

edercesine bir muamelede bulunmas ı , onun vas ıflarma uygun dü ş -

mezdi. Belki ho ş  bir söz olarak daha do ğ rusu onunla ş akala ş mış  olabilir. 

Onun, siyah ve beyaz ipleri yast ığı  alt ına koymas ını  imâ ederek, gecenin 

siyahlığı nı  ve gündüzün beyazl ığı nı  yastığı nın alt ına koyduğuna göre 

senin yast ığı n çok geni ş  bir yast ık olsa gerek demi ş , tabii olarak o muaz-

zam ve geni ş  yastıkta da büyük bir kafan ın bulunmas ı  icab ettiğ ini an-

latmış tır. Bunun böyle oldu ğ unu el-Kâdi iyâd (Ö.544 /1149) da söyle- 

mektedir 84, Hatta el-Hattâbi (Ö.388 /998) de " 1.:ı211 	" lafz ı  ki- 

nâyedir, hakikat ı  ifade etmez, bunun en do ğ rusu geniş  yastığ a geni ş  

kafanın lâyık olu ş udur demi ş tir 85 . 

Netice olarak, Kur'anda mevcud olan edebi sanaatlar ı  sahabenin 

baz ı sı  anlıyamıyordu. Bunun muhtelif sebebleri olabilir, ama onlar 
öğ renmek için soruyorlar. Peygamber de Allah ın muradının ne oldu ğu-

nu izâh ediyordu, 

82 Sahihu'l-Bultari, VI /31-32; Tefsirtt'l-Kesstif, I /175; Tefsiru ibn Kesir, I /221. 

83 Tefsiru't-Taberi (yeni), 111/512. 

84 Fethu'r-Rabbftni, XVIII /82. 

85 İ rş adu's-Sttri, VII /26. 
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Bakara stiresinin 196 c ı  âyeti, hacda ihraml ı  iken yap ılmıyacak 
hususları  anlat ırken ancak hastal ık veya eza verecek haller müstesna 
kı lınmış  bunun için de oruç, sadaka, kurbandan biriyle fidye verilmesini 
ş art ko şmuş tur. Ama bu fidyenin miktar ı  tayin edilmemiş tir. Oruç, 
sadaka, kurbandan tayin edilmiyen bu fidye miktar ını , Hazreti Peygam 
her tayin ediyordu. Yani Peygamber bir f ıkhi meseleyi beyan ve tatbik 
etmi ş  oluyordu. 

Örnek 8 — 4,1p 45)1 ila 45)1 	 • • 
88 	. 	 87 

	 ;51.4.11 asaJUI.; 

Burada, Allah' ın kasem etmi ş  olduğu ş eylerin, Peygamber tarafın-
dan, neye delâlet eti ğ inin aç ıklanışı nı  görüyoruz. Bize ula ş an haberlerde 
bu kelimelerin ba ş ka ba ş ka ş ekillerde izah edildi ğ i görülmektedir ". Bu-
radan da anla şı lıyorki Allah'ın kasem etti ğ i bu ş eyleri, söylemi ş  olduk-
larile tahsis etmemi ş  oluyor. Bu bak ımdan tefsir kitablar ında vitr ve 
ş ef' kelimelerine muhtelif manalar verilmi ş  olduğunu görmekteyiz 90, 
Zaten bu iki kelimenin tek ve çift manalar ında arap dilinde kullan ıldığı  

müş ahede edilmektedir 91 . Hazreti Peygamber zaman ve zemine, hatta 
kar şı s ındaki muhatab ın durumunu ve sual soru ş  ş eklini nazar ı  itibaraa 
alarak cevap vermi ş  olabilir. Bu bak ımdan tek ve çif rekatl ı  namazlar ın, 
Arefe ve kurban günlerinin hatta daha ba ş ka ş eylerin ehemmiyetini 
belirtmek için Peygamber bu iki kelimeyi bu manalara ı tlak edebilir. 
Bu husus da Taberi'nin de dedi ğ i gibi 92 , en do ğ ru söz, Cenab ı  Hak 

86 Sahihu'l-Buhtiri, VI /33; Sünenu't-Tirmizi, XI /98. 
87 Fecr süresi, 4. 

88 Sünenu't-Tirmizi, XII /243; Fethu'r-Rabbâni, XVIII /327. 

89 Mesela Ahmed ibn Hanbel de,Câbir vas ıtasile Peygamberden ş öyle bir haber nakletmek- 

tedir.  	 ,.;,!,.j1 	̀L;'_:" ry, 5,J1 	 J1; 	 
Fethu'r-Rabbâni, XVIII /326-327. 

90 Bu çe ş idli manalar için bakını z, Tefsiru't-Taberi, XXX /92-95; Tefsiru ibn Kesir, IV /- 

505-506. 

91 Listinu'l-Arab, VIII /183-185. 
92 Tefsiru't-Taberi, XXX /94. 
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JI " ve " j..,51" yemin etmi ş , fakat bu çift teki bir ney'e tahsis 

etmemi ş tir. Bu bakımdan yemin her çift ve teke ı tlak edilebilir. 

Örnek 9 — 	 JL; JL; 	 'f • • • 

Jt; 	« 93 	tok.;iA 	 AJ.); 

Hazreti Peygamberden " 	TAU-4 " nın ne olduğu soruldu- 

ğunda, onu " 	" ile tefsir etmi ş tir. Araplar indinde makam, 

oturulacak bir yerdir 95. " 	 " ise onlarda " ZPL,;.2Zil " manas ında 
kullanılmaktad ır 96 . Bu makam ın ş afaât makam ı  olduğuna dair haber 
ler tefsir kitablar ında dercedilmi ş tir 97 . Zaten âyetin geliş inden, bunun 
ahirete taâlluk eden bir makam oldu ğu anla şı lmaktadır, Amma bunu 
Peygambere soran zat onu anlayamam ış  olabilir. Peygamber de ona en 
kı sa ve en muvafık cevab ı  vermiş  oluyordu. 

Örnek 10 — 	(:), 	 Jl; 	 .. . 

jibt 	 4Ip 	► 	L9:11 	Jlffl u_p5.11 

98«cj:■ "JS , t:^ıı  JA 

99
1. ►  -7: 	 Y: -  o 	o 

Burada, Hazreti Peygamber, Cennet ve Cehenneme lay ık' olan-
lar ın vas ıflannın neler olduğunu belirtmektedir. Cehenneme lay ık 

olan vas ıflar aras ında, "" vasfına hâiz olan kimselerinde 
girmi ş  olduğunu görüyoruz: Müsrıedi Ahmed ibn Hanbel'de geçen 
bir haberde, Pygamber bu kelimenin vas ıflarının neler olduğunu 

beyan etmektedir'". Zaten arap lar indinde " J.:P• " kelimesi 

) 	 ,31;,.11 

93 Isrâ sûresi, 79. 
94 Sünenu't-Tirmizi, XI /295-286; Fethu'r-Rabbâni, XVIII /195. 
95 Listinu'l-Arab, XII /506. 
96 Bkz. Lisânu'l-Arab, III /157. 
97 bkz. Tefsiru't-Taberi, XV. /89-92; Tefsiru ibn Kesir, III /55-58. 
98 Nün süresi, 13. 
99 Sahihu'l-Buhtiri, VI /198. 

100 Fethu'r-Rablı âni, XVIII /315-316. . (:.}_;11 	 < ■••••'9 4 	41  j•••.' 
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gibi anlamlarda kullan ı lmaktadır '". Yani, bu kelime fena hasletleri 

ihtiva ediyordu. Bu bak ı mdan Peygamber " 	" lafz ını  izah eder- 

ken onların anlamıyacaklar ı  bir ş ey söylemi ş  değ ildir. Netice olarak 
Peygamber Muhatablar ına anlayacak şekilde, hitap ediyor temsil 
tarikiyle onlar ı  ikna etmeye çal ışı yordu. 

Örnek 11 — 	 Jt; Jt; 

,dtA 	 °Yl„. ' ı  ,31;1-  

li ı  J -  
(( 102  4.1„:2.; 	 0..1› 5,c 

103 

Hazreti Peygamber, Allah ın inayetinden kendilerine verileni sar-
fetmekte cimrilik gösterenlerin, âhiretteki feci durumlar ını  ve mallarını  
onlara nas ıl zarar ı  dokunaca ğı nı  anlatmaktad ır. Yani, Peygamber tef-
sirini yapmak istedi ğ i âyeti temsil tarikiyle anlat ır, onların vicdanlar ına 
hitab eder, onlar ı  intibaha davet ederek, bu arada âyetin anla şı lmas ı nı  
da temin etmi ş  olurdu. 

Örnek 12 — 	j.„4 L3;JI as ,111‘.5,;, )  

jl LA; 	« 	 » 
104 

105, 	\rt..:u.. t.  

Cenab ı  Hak burada, iyi kimselerin Cennette nâil olacaklar ı  nimet-
lerin ağ açlar, gölgeler, sular, meyvalar ve dö ş ekler oldu ğunu anlat ıyor. 
Bunlar arap içtimai hayat ı nın ve akliyat ı nın dâima arzu etti ğ i ş eyler-
dir. Kur'an, hakikati muhatabalar ına en iyi anlatacak ş ekilde nazil 
olmu ş tur. Hazreti Peygamber, cennetteki yata ğı n yüksekli ğ ini, yer ile 
gök aras ı ndaki kadar bir mesafe oldu ğunu, bu mesafenin de 500 seneye 
tekabül etti ğ ini söylemektedir. Bu gibi miktarlar bizzat Kur'an ın kendi 

bünyesinde de geçmektedir. Mesela 1°6 	 ..)LUA 

101 Listinu'l-Arab, XI /423-424; Tefsiru'l-Kurtubi, XVIII /232. 

102 Ali İ mran süresi, 180. 

103 Sahihu'l-Buhdri, VI /49. 

104 Vâkıa sûresi, 34. 

105 Sünenu't-Tirmizi, XII /179-180. 

106 Maârie süresi, 4. 
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108 	 . . . "7 

Burada geçen sene ve günlerin nekadar bir müddet ifade etti ğ ini belirtil-
memi ş tir. Bu rakkamlar, Sâmi kavimlerde oldu ğu gibi, diğer bütün 
be ş er için de azl ık veya çokluk manas ını  ifade etmektedir. Ekseriya 
Kur'ânda yedi kat gök ve yerden bahsedilir Bunlar mutlak olarak 
yedi adet tabaka m ı  demektir?, Yoksa çoklu ğu ifade için mi kullanı l-
mış tır. Kanaat ımca bu çokluk içindir. O halde gerek Kur'ânda ve 
gerekse hadislerde geçen rakamlar ın ekserisi kesretten kinâye olarak 
kullanılmış t ır. Bu hususda Tevrat ve İ ncillerde de misaller vard ı r. 

Ve Lâmek kar ılarma dedi. 

ey Ada ve Tsilla, sesimi dinleyin, 

Ey Lamek'in kanlar ı , sözüme kulak verin? 

Çünkü beni yaralad ığı  için bir adam ı , 

ve beni bereledi ğ i için bir genci öldürdüm, 

Eğer.  Kainin yedi kerre öcü al ınacaksa, 

Lamek'in de yetmi ş  yedi kere alınacakt ır" m. 

Keza İ ncilde "O zaman Petrus gelip İ saya dedi: Ya Rab, karde ş ini 
bana kar şı  kaç defa günah i ş lerse, ben ona ba ğış hyal ım? yedi kereye 
kadar mi? İ sa ona dedi: Sana yedi kereye kadar de ğ il, fakat yetmi şkere 
yediye kadar diyorum" "°. 

Bunlardan anla şı ldığ ma göre, buradaki adetler çokluk ifade etmek-
tedir. Bazende, bu rakkamlar ın psikolojik bir mana ifade ettiğ ini gör- 

mekteyiz, Mesela, ( 	 o j ■ -a• 	) âyeti nazil olduğunda 

bu ne uzun günmü ş  diye bir taaccüb gösterilince, Hazreti Peygamber, 
nefsimi yedi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu müddetin 
miktarı  mü'min için dünyada k ıldığı  bir farz namaz vakti kadard ı r 
diye buyurmuş lardır 1 ". 

Bu ifadeden anla şı lıyor ki, dünyadaki vazifesini layikiyle yapt ığı na 
kâni olan insan, vicda ırıen müsterih, âhiret mesuliyetinden kurtulmu ş  
demektir. Onun için o âlem sevinç ve sürûr âlemidir ve şu müddet onun 
için çok kısadır. Bunun aksini dü şünecek olursak, s ıkıntı lı  bir intizar ın 
ne demek olduğunu dünya hayat ında bile tadabiliriz. 

107 Seede süresi, 5. 

108 Teybe süresi, 80. 

109 Tekvin, bab IV, 23-24. 

110 Matta, bab XVIII, 21-22. 

111 Fethu'r-Rabbani, XVI111316. 
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Netice olarak, Peygamber araplar aras ında her ş eyi maddiyatla 
ölçme anlayışı n tatmin etmek, bir ş eyin az veya çoklu ğunu, kolaylık 
ve zorluğunu ifade etmek için bu gibi miktarlar ı  kullanmış tır. Burada 
Peygamber, araplar ın psikolojik hallerini nazar' dikkate almakta ve 
onları  tatmin etmektedir. 

Örnek 13 — 43.)1 J. 	 c31 

tr. j t-1 l.o .) ., )..t.;ÎJl;q 1 "lo:. 	 » -Z51 

lr Z:Ç 	 '4;:j vl 110 .)1•1 	 j  41 1 jil; 
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Burada Hazreti Peygamber, Kur'ândaki ""Ahbâreha" kelimesinin 
ne olduğunu sordu ğunda, sahabe Allah ve Resulü bilir dedikten sonra, 
bu kelimenin kendi üzerinde bulunan erkek ve kad ınlardan her birinin 
ş öyle ş öyle yaptıklarını , arz ın tadât etmesidir demi ş tir. Ez-Zamah ş eri 
tefsirinde 14  "arzın tandis ve ihyas ı  mecazd ı r, yani Allah Taâla arzda öyle 
haller ihdas eder ki onlar lisan- ı  hâl ile tandis makam ına kâim olur. Hat-
ta ne oluyor buna deyenler o ahvale bakarlarda onun niçin zelzeleye tu-
tulduğunu ve ne için ölüleri d ış arı  attığı nı  bilir ve bu hâdiseler Peygam-
berlerin inzâr ve tahzir edip durduklar ı  ş eyler oldu ğunu anlarlar" de-
mektedir. Fakat Peygamberin buradaki haberi mecazdan ziyade, bunun 
hakikat olduğunu ifade etmektedir " 5 . Netice olarak şunu diyebiliriz 
ki, Peygamber muhatablar ına, Kur'andan her hangi bir ş eyin ne oldu-
ğunu sorar ve sonra yine o hususu kendisi izah ederdi. Bu hususda misal- 

ler çoktur. Meselâ " 6, ( 	) nedir ve güne ş  nerede bat ıyor "7  

gibi sualler sormu ş  ve bunlar ın cevab ını  da kendileri vermi ş lerdir. 

Örnek 14 — C-J1 j 	 . . . 

rlf.1 _J; 	1.1.‹A 	J ı ; 	Loj,. 
118 j>745- 	!..") 

112 Zelzele sûresi, 4. 

113 Sünenu't-Tirmizi, XII /254-255; Fethu'r-Rabbâni, XVIII /333-334. 

114 Tefsiru'l-Ke şş etf, IV /625. 

115 Bu hususda daha geni ş  malûmat için bkz. Tefsiru't-Taberi, XXX /147; Tefsiru ibn Kesir, 

IV /539. 

116 Ibrahim süresi, 24. 

117 Sahihu'l-Buhttri, VI /99, 154; Sünenu't-Tirmizi, XI /285; Fethu'r-Rabbâni, XVIII /254. 
118 Sahihu'/-Bulı firi, VI /206. 
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Sehl ibn Sa'd, Hazreti Peygamberi k ıyamet günü ile ben ş öyl ba's 

olundum diye ş ahadet parma ğı  ve yanındaki orta parma ğı  ile iş aret" 9 

 yaptığı nı  gördüm demi ş tir. Bu ifadeden anla şı lıyor ki, Peygamber izah 

etmek istedi ğ i ş eyi, fiili olarak veya iş aretler yapmak suretiyle anlat ıyor-

du. Bu haber, Nâziât süresinin 42 ci ayeti olan 	p 

1  nin izah]. mahiyetindedir. Haberden i ş aretin kime ka şı  
ve nerede yap ı ldığı  anla şı lmıyorsa da, ayetin delaletiyle, bunun k ıya- 

meti yalanlıyanların, senin k ıyamet dediğ ini ş ey ne zaman? suallerine 

vaki olsa gerektir. Bu i ş aretle Hazreti Peygamber, hem " tAIL ,  JA " 

kelimesinin izah ını , hemde ne zaman suallerinin cevab ını  vermi ş  olu- 

yordu. İ rsa kelimesi lugatta sâbit manas ına gelmektedir 120 . İ smi mekan 

ve ismi zaman olarak, münteha manas ına gelir. Geminin demir atarak 
durdurulmas ı  gibi bir ş eyi sabit k ı lıp durdurmak demektir. Da ğ lara 
revas ı  denmesi de bu manay ı  uymaktad ır, Bu kelime liman' ın ismi ola-
rakta kullan ı lır. Peygamber iki parma ğı  birbirine yana ş tırmasiyle, na-
sı lki geminin en nihayet yana ş aca ğı  yer liman ise, kıyamette gemi mi-
sali bu âleme mutlaka yana ş acaktır demek istiyordu. İ kinci mesele ise, 
onun ne zaman olaca ğı dır ki, onuda, bu iki parmak aras ındaki fark ne-
kadar k ı sa ise, onun vuküunun da okadar k ı sa bir zamanda olaca ğı nı  
ifade etmek istemi ş tir. 

Hazreti Peygamberin Kur'andan izah etmek istedi ğ i bir hususu 

i ş aretlerle tatbiki olarak yapt ığı na dâir olan misalleri ço ğ altabiliriz. 

Mesela, Hazreti Ai ş e'den rivayet edilen bir haberde, Peygamber aya 

bakıyor, onun bir bulut içine girmesini görerek ya Ai ş e 21 1 ly l am ) 

(L73.3 1;1 diyordu 122 . Yine ibn Mes'uddan rivayete göre, Peygamber 

bir çizgi çizmi ş  bu Allah'ın yoludur demi ş tir. Sonra bu çizginin sa-

ğı na ve soluna ba şka çizgiler çizmi ş , bunlarda müteferrik yollard ır de- 

miş 	 ve sonra da ( 123  1 	(.5:11.,0 U:4 	ayetin oku- 

mu ş tu 124  

119 Umdetu'l-Kteri, IX /254. 

120 Liseinu'l-Arab, XIV /321-322. 
121 Felak stiresi, 3. 

122 Sünenu't-Tirmizi, XII /260-261; Fethu'r-Rabbiini, XVIII /352. 
123 Enam snresi. 153. 

124 Fethu'r-Rabbilni. XVIII /141-142; Tersiru't-Taberi, VIII /60. 
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Bu haberde, Peygabmer, insanlar [hesap için] âlemlerin rabbinin 
divan ında durduklar ı  gün okadar bekliyeceklerki [ve terleyecekler ki] 
onlardan biri kulaklar ının yar ı s ına kadar kendi teri içinde kaybolacak-
tır diye buyurulmaktad ır 127 . Buradan anla şı lıyor ki Peygamber bu gibi 
âhiret ahvalini ve onun ş iddetini muhatabalar ına temsille anlatm ış  olu-
yordu. Bu gibi ş eyleri, remzi olarak ifade etmesine âit misaller çoktur. 
Mesela, Hazreti Ai ş eden rivayete göre, arz ba şka bir arza tebeddül et-
ti ğ i gün 128  insanlar nerededirler diye Peygambere soruldu ğunda, s ırat 
üzerindedirler diye cevap veriyordu 129 . Burada s ırat bir remizdir. Fakat 
bu kelime arap dilinde yol manas ı  ifade etmektedir "°. Bu yol geni ş  ve 
i ş lek yol manas ına daha uygundur. Çünkü arap dilinde alelade yola 
tarik, i ş lek yola sebil, do ğ ru, büyük ve aç ık yola cadde, s ırat, Ş eria deni-
lir. Taberi, es-S ıratu'l-Müstakim'in tarifini yaparken "girintisi ç ıkınt ı s ı  
olmayan aç ık, geniş  yoldur" demi ş , bütün arab lehçelerinde de böyle 
bir mana ifade etti ğ ini beyan etmi ş tir ' 3 '. Fakat buradaki yol manevi bir 
yoldur. Matlubu hayra götüren, bat ıl olmayan manevi yoldur. Bu aç ık 
bir temsildir. Buna müfessirler, S ıratullah, Tariki Hak, mutedil yol, iman, 
islam, Kitabullah, sünnet gibi daha bir çok manalar vermi ş lerdir 132 . Bü-
tün bu manalar birbirini tasdik eder mahiyettedir, bir ihtilaf mevzuu 
değ ildir. Mesela, Tariki Hak mefhumunu, milleti islam tasdik etmekte-
dir, Bu hususda gelen rivayetler kontrol edilecek olursa, yukar ıdaki 
rivayetten ba ş ka, Insanlar cehennem köprüsü üzerindedir 133  diye bir ha-
ber varki, bu daha ziyade araplardaki maddi anlay ışı  tatmin etmek için 
söylenmiş tir. Yani burada s ırat lafz ı  daha aç ık olarak beyan edilmi ş -
tir. Peygamber muhatab ın durumuna göre cevap veren bir insand ı . Onun 

125 Mutaffifin soresi, 6, 

126 Sahihu'l-Buhetri, VI 1207; Fethu'r-Rabbâni, VIII /323; İ bn Mâce, Sünenu'l-Mustafa, 

Mı sı r, 1372, 11/1430. 

127 Bu hususda fazla tafs ı lat için bkz. Tefsiru't-Taberi, XXX /50-51; Tefsiru ibn Kesir, 

IV /483-484. 

128 İ brahim sfiresi, 48. 

129 Sünenu't-Tirmizi, XI /286; Fethu'r-Rabbâni, XVIII /188. 

130 Listinu'l-Arab, VII /340. 

131 Tefsiru't-Taberi, (yeni), 1/170. 

132 Tefsiru't-Taberi (yeni), 1/170-177; Tefsiru ibn Kesir, 1/26-28; Tefsiru'l-Ke şş af, 1 /12. 

133 Tefsiru't-Taberi, XIII/151. 
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için yine Taberide mevcud olan bir haberde, bir Yahudi âlimi Peygam-
bere arz ba şka bir arza tebeddül etti ğ i zaman insanlar nerededir diye 
sorduğunda, onlar köprünün alt ında karanl ıklardadır diye cevap ver-
miş tir 134, Bu da muhatab ına muvafı k bir cevapt ı r. 

Örnek 16 — Lı) ., » 	Jl.; 	(.31 	 .. . 
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Burada, Hazreti Peygambere her sene mi hac yap ı lacak diye miite-
addid defa soruldu ğunda, cevap vermiyerek susuyor, sonra da o zaman 
size evet demi ş  olsaydım, üzerinize vâcib olurdu diyor. Güya bu hadise- 

	

nin akabinde ( 1 3 7 	+.; 	 91,...; '51 	 ) 

âyeti nazil oluyor. Halbuki hac meselesine âit olan bu âyette sarih ola-
rak görülüyor ki, bu vazifenin her sene mi yap ı laca ğı  yoksa hayatta bir 
defaya m ı  mahsus oldu ğu belli değ ildir. Hakl ı  olarak Peygambere es-
hab ı  bunu sormalar ı  laz ımdı . Böyle bir sualin ikinci âyetin nüzülüne 
sebeb olaca ğı nı  zannetmiyorum. Zira, gerek Sünenu't-Tirmizi, gerek 
Buhâri ve gerekse Müsnedi Ahmed ibn Hanber de olan bu haberin bir 
a ş ağı sında Enes ibn Malik'ten rivayet edilen haber 138 , bu ayetin nüzülüne 
sebeb olmaya daha muvafıkt ı r. Zaten Ali ibn Ebi Tâlib vas ıtasiyle riva-
yet edilen haberi, hadis münekkidleri isnad bak ımından zayıf bulmak-

tad ırlar 139 . Sahihu'l- Buhüri ' 4'de İ bn Abbasdan gelen rivayete göre, bir 
grub Peygamberle istihza ederek, babam kimdir, devem nerededir gibi 
lüzumsuz sualler soruyorlar ve bu âyet lüzumsuz sualleri men etmek 
için nazil oluyor. Zaten Kur'an' kerimdeki k ıssaların en büyük hikmeti, 
onlardan ibret al ıp, kendimize çeki düzen vermektir. E ğer Bena İ srail 
lüzumsuz sualler sormadan ine ğ i kesselerdi bir ş iddet mevzubahs olma-
yacakt ı . Ama onlar sordukça, Allah'da onlar üzerine ş iddetlendirdi. 

134 Sahihu Müslim, 1/252; Tefsiru't-Taberi, XIII /152. 

135 Ali Imfün süresi, 97. 

136 Sünenu't-Tirmizi, XI /180; Sünenu ibn Mace, 111963; Fethu'r-Rabbâni, XVIII 1103„133 

137 Mâide süresi, 104. 

138 Haber şudur CY>k; 	J1-; 	 j?- -> (-SU 	 ) 
. = ı 	ı 5r. I 	 ,:y. ,111..t.) 

139 Fethu'r-Rabbâni (ş erh), XVIII /133. 

140 Sahihu'l-B ıthliri, VI /68. 
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Yoksa bu ayet, yerinde ve lüzumlu sualleri sormaktan içtinab ettirecek 
değ ildir. Sonra bu hal islâmiyetin ruhu ile de kabili telif olamaz, Ama 
yersiz, lüzumsuz sual sormakta islâmda makbul bir ş ey değ ildir. Bu hu- 

susda Peygamber ş öyle buyurmu ş tur. Jt; 	‘J•.•.; 	 • 	 • • ) 

Diğer hadis mecmualar ında da de ğ iş ik 

variyantlarla luzumsuz sual sormadan men eden haberler boldur " 2 . 
Bu haberlerden anla şı lıyor ki yersiz ve lüzumsuz suâlin islâmiyette 
yeri yoktur. Yine ilk haberden anla şı ldığ ma göre, Peygamberden 
sad ır olmayan sözler dahi ona isnad edilmi ş tir. Hatta bu isnadlar ın, 
Kur'an ın hakikat ına muhalefet ettikleri aç ıktan açığ a görülmektedir. 

Mesela, Sünenu't-Tirmizi" 43  de bir ş ahıs Peygambere ( 	 ) 

diye hitab etti ğ inde, o senin dedi ğ in Hazreti İbrahim dir demi ş tir. Hal-
buki Kur'anın, bu kelimeyi iman edipte yararl ı  iş ler i ş leyen 144  kimselere 
tahsis etti ğ ini biliyoruz. O halde yukardaki ifade Kur'an ın asl ına uyma-
maktad ır. Güya bu haberin Peygamber taraf ından Ali ve Siasına ait 

olduğu da söylenmi ş tir 41 5 
 Yine 

 146 4,g3. 	 J 	jJl 14 ) 

âyeti hakk ında Haricilerdir 147  denmesi gibi 148 . İbn Kesir bu haber 

hakkında, o sahâbi kelam ı dır ve manas ıda doğ rudur. Çünkü 
islâmda zuhür eden ilk bid'at hariciler fitnesidir demektedir 
O halde muahhar haberlerin de Peygambere isnad edildi ğ ini görmekte-
yiz. Netice olarak, Peygamber yersiz ve lüzumsuz sualler sormaktan 
ümmetini men etmekteydi. 

Örnek 17 — Z)! 	 Lu1 4.9„;) 	. . 

Lıı l 

1:9ti » 

141 Sahihu Müslim, III /1340-1341; Ş erhu Sahihi Müslim, XII /10-12. 

142 Sahihu'l-Buldı ri, IX /117; Tenviru'l-Havalik, III /53. 

143 Sünenu't-Tirmizi, XII /254. 

144 Beyyine sûresi, 7. 

145 Tefsiru't-Taberi, XXX /146. 

146 Ali İmran süresi, 7. 

147 Fethu'r-Rabbilni, XVIII /101. 
148 Ş ûrih bu kelimenin Huneyn gazvesinden sonra Cirâne'de ganimet taksimine raz ı  olmayan-

lara ıtlük edileceğ ini söylüyorsa da böyle bir tâbirin kullan ı lışı  daha muahhar bir devreye âittir. 

bkz. Fethu'r-Rabbâni, XVIII /101. 
149 Tefsiru ibn Kesir, 1/346. 
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c) .43 	<..),,.,,‘;) ist-? 	LSr. 	1 " 

' 5 ° -  

Bu haberde, Hazreti Peygamber iyi kimselerin daima kolayl ıklarla 
karşı  kar şı ya bulunaca ğı nı  belirtiyor. Peygamber, "Hiç kimse yoktur 
ki kıyamet gününde hesâba çekilsinde helak olmas ın deyince, Aiş e, 
Yarasulallah Allah beni sana feda k ı lsın, Allah Taâla, eshab ı  yemin 
kolay hesab olunur buyurmuyor mu ' 52  ? diye sordum. Peygamber, senin 
dediğ in arzdır, yani amelleri tart ı lmak üzere nâs ın mizana arzolunma-
s ı dır. Yoksa her kim hesab ve sual hususunda münaka ş aya uğ rar [ince 
hesaba çekilir] sa helâk olur diye cevap verdi. Buradaki hesab ı  yesiri, 
Peygamber, arz ile yani sadece kitaba bak ı lıp geçi ş tirilmekle tefsir etmi ş  
oluyordu. Zaten Peygamber de, din kolayl ıktı r demiş , vazife ile muhtelif 
yeı lere gönderdi ğ i ş ahı slar' islâmiyete yakla ş tırmak ve ı sındırmak için, 
müjdeleyin nefret ettirmeyin, kolayla ş tı rın zorlaş tırmaym 153  diye buyur-
muş tur. Buradan anl ıyoruz ki, Peygamber bir hususu izah ederken, 
sanki izah edilen bu husus, Kur'ana muhalifmi ş  gibi sahabe aras ında 
bir durum has ıl ederse, sahabe nezaketle ona itiraz ederek, Allah kita-
bında ş öyle buyurmuyor mu? diye sorar Peygamber de onlar ın bu anla-
yışı m tashih ederdi. 

Örnek 18 — 4:u1(}c, 43.31 J.4 ,:rc. • • • 

	

a 1 " ö9s c j a 	z.wl t. 4.1 I j...19  

Burada Hazreti Peygamber, kuvvet kelimesinin manas ını  atmakla 
izah etmi ş  oluyor, Kuvvet, lugatta zay ıfın zıddı dır 156 , Bundan dolay ı  dü ş -
manlara kar şı  kuvvetlenmeye sebeb olacak her ş eye bu lafız ıtlak edilebil-
mektedir. Çünkü o zaman için harpler, ok ve m ızrakla idi. Peygamber 
de atmakla bunu kasdetmi ş ti. Harplerde atmak her zaman için mute-
berdir. Yaln ı z zamanla at ı lacak silahın nev'i değ iş ecektir. Taberi bu 

150 İ nş ikak sûresi, 8. 

151 Sahihu'l-Buheiri, VI/208; 	 XII/236; Fethu'r-Rabbâni XVIII/324. 
152 İ nş ikak sûresi, 8. 
153 Sahihu Müslim, 111/1358-1359. 
154 Enfal Sûresi 61. 

155 Sahihu Müslim, 111/1522; Sünenu't-Tirmizi, XI 1213-214; Sünenu İbn Mace, 11/940; 
Sünenu EN Davud, 11/13; Fethu'r-Rabbani, XVIII/152. 

156 Liseinu'l-Arab, XV 1206. 
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âyeti tefsir ederken Allah ın ve sizin dü ş manlarını zı  korkutman ı z için 
silah ve at nev'inden, sizin için kuvvet olabilecek her türlü alât ı , kudre-
timiz nisbetinde haz ırlamamı zı  emrediyor demektedir 157  Netice olarak 
diyebiliriz ki Peygamber, dü ş mana karşı  dâima zaman ı n icâb ettirdi ğ i 
silahlarla mücehhez olmam ı zı  bu âyetin beyan etti ğ ini i şaret ediyor. 

Hazreti Peygamberin, Kur'ândaki baz ı  kelimeleri izahına dikkat 
edilecek olursa bunlar ın bazı sı  dünyaya bazı sı  da âhirete taalluk etmek-
tedir. Ş u misalimiz müslümanlar ın dü ş manlar ı  kar şı sında alacaklar ı  
durumu izah etmektedir. Bazen de sualler âhirete taalluk edebilirdi. 
Mesela bir arabi Peygambere gelip sûrun ne oldu ğunu soruyor. O da 
boynuzdur, ona üfürülür diyor 158 , Halbuki lugatta sûr kelimesi boynuz 
manas ına gelmektedir " 9. Peygamberde onu, onlar ın bildiğ i kelime ile 
izah etmiş tir. 

Yine Peygamberden, Kevser hakk ında soruldu ğunda, onun cennet-
te bir nehir oldu ğunu onun etrafını  ve vas ıflar ı nı  anlatmış tır ' 6° Peygam-
ber bu kelimeyi izah ederken, araplar aras ında kullan ılan bir mana ile 
ifade etmi ş tir. Bu kelime her ş eyden olan çokluğ a ıtlak olunmaktadır 161 . 

Kurtub ı  miktar ve adet bak ımından çok olan her ş eye, araplar kevser 
tesmiye ederlerdi diyor 162 , Kevser hakk ında muhtelif manalar verilmi ş se 
de bunların lı .epsi çokluğu ifade etmesi bak ımından pek fazla bir de ğ iş ik-
lik arzetmemektedir 163  

Netice olarak, Hazreti Peygamber kelime manalar ım izah ederken, 
bunlar ister dünyaya isterse ahirete âit olsun, muhatablar ının anlaya-
cağı  bir ş ekilde, hatta onlar ın konuş malarinda kulland ıkları  kelimeleri 
kullanarak izahatta bulunuyordu. 

* * 

Bütün bu misallerden anla şı lıyorki, Hazreti Peygamberin tefsir 
hareketine te ş ebbüs etmesi ya muhatablar ı  tarafından bir suale maruz 

157 Tafsiru't-Taberi, X /19. 
158 Sünenu't-Tirmizi, XII /123. Müsnedu Ahmed, 11/192. 
159 Lisrinu'l-Arab, IV/475. 
160 Sahihu'l-Buluiri, VI /219; Sünenu't-Tirmizi, XII /257. 
161 Listinu'l-Arab, V/131-134. 
162 Tefsiru'l-Kurtutü, XX /216. 

163 Tefsiru't-Taberi, XXX /179-186; Tefsiru ibn Kesir. IV /556-558; Tefsiru' İ-Ke şş af IV/- 
644-645. 
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kalmasiyle ' 64  (bkz. Örnek: 6,8,9,11,17) veya kendisi tebyinle vazifeli ol-
duğundan, icab eden yerde muhataba âyette geçen ş eyin ne oldu ğunu 
sormas ı , sonrada kendisi cevap vermesi (bkz. Örnek: 13) veyahutta 
hiç bir sual sormadan izahx icab eden yeri aç ıklamasiyle olurdu (bkz. 
1. 3, 4, 5, 10, 11, 18). Peygambere sual soran bu ş ah ı slar, Müslüman 
veya gayr ı  müslim olabilirdi. Bizim için burada as ıl mühim olan nokta 
vermi ş  oldu ğu cevaplar ın mahiyetidir. Biliyoruz ki Hazreti Peygamber 
de bir arapt ı . Vermi ş  olduğu cevaplarda o zamanki arap dilinin özellik-
lerini kullan ıyordu. Yani muhatablar ı  söylediğ i ş eyleri anlayabiliyor-
lard ı . Ona Arap edebiyat ının her bak ımdan en yükse ğ i olan Kur'ân nâ-
zil olmuş tu. Böyle bir kitab ı  ona müyesser k ı lan Hazreti Allah, elbette 
onun lisan ını  en fasilı  ve en beliğ  kı lmas ı  icâb ederdi. Nitekim o öyle 
yeti ş tirilmi ş ti. Arab dilinin hususiyetlerinden biri olan cümlelerin k ı sa 
ve manas ını n geni ş  olu ş u Kur'an ı  Kerimde de mevcud idi. Bu gibi iba-
relerin izah ında hatibin rolü çok miihimdir. Peygamber bu noktalar ı  
izah' esnas ında hareket ve mimikleriyle mü ş kül ve kapal ı  olan noktalar ı  
açıklamış  olurdu. Zira ayn ı  ibareyi biri hadi), di ğeri hafi') olmayan iki 
kiş i söylese, muhatab ha -U.13 olan ı nkini izâha lüzum görmeden anlar, 
diğ erininkini ise anlayamaz. I ş te Hazreti Peygamber susmas ı  icab eden 
yerde susar, hacetten ba şka laf etmez, konu ş mas ında lüzumsuz fazla-
lıklar bulunmazd ı . Zamanını n icabat ı  olan, lafz ı  uzatmaktan ziyade, 
bütün manay ı  cem ederek beli ğ  konu şurdu. O muhatablar ının sualle-
rini veya kendisinin izaha muhtaç gördü ğü ş eyleri, muhatablarm ı  ik-
na ve tatmin edecek ş ekilde, onların anlayabilece ğ i bir dille, hatta on-
ların lehçe özelli ğ ini kullanmak suretiyle cevapland ı rmış tı r. Sonra o za-
manda iman kuvveti hâkimdi. Peygamber o zaman için anla şı lması  
güç olan baz ı  kelâm meselelerinden ya hiç bahsetmemi ş  veyahutta çok 
basit olarak anlatm ış tı . Bunun da böyle olmas ı  icab ederdi. E ğ er bu ke-
lâm meselelerini muhatablarma geni ş  olarak anlatm ış  olsaydı , islam-
da vicdan ve fikir hürriyeti donmu ş  olurdu. İ slâmiyet böyle bir ş eyi 
asla isteyemezdi. Peygamberler ne hikmetler savuran bir filozof ve ne-
de programla ders veren bir ö ğ retmendir. O bir Peygamberdir, onun 
sözleri zaman ve mekâmn ve muhatab ının durumuna göre da ğı nık ola-
bilir. O bir be ş er olmak hasabiyle muhatablar ım kendi anlayacaklar ı  
dille nas ıl ikna etti ise, bir Peygamber olmas ı  dolayı siyle de, onlar indin-
de lugat bak ı mı ndan ma16m olan, baz ı  tâbirleri dini bak ımdan izah et-
miş , onları n akliyyat ı na uyacak ş ekilde temsil tarikiyle anlatm ış tır. 

164 Peygambere sorulan çe ş idli suallerin nevileri ve bunlara kar şı  Peygamberin verdi ğ i cevap-

ları  ilınu'l-Kayylm eserinde toplam ış tır. Bkz. namu'l-Muvakkiin, II /275-326. Es-Suyüti de 

her süreye âit Peygamberden gelen rivayetleri dercetmi ştir. Bkz. II /227-244. 
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Bu örneklerde gördü ğümüz Peygamberin tefsiri, müteahhiran in-
dinde maruf olan tefsir demek de ğ ildir. Zira müteahhirânun tefsirinde 
bedi', beyan ve bunlar gibi bir çok hususiyetler aran ır. Halbuki ilk tef 
sirde böyle ş eyler mevzu bahs de ğ ildir. Onda, ş eriat ve ahkamda Cenab ı  
Hakkın murad ım beyan vard ır. Onun tefsiri, ahkam ı  beyan, meka-
rimi ahlaki ş erh ve ona te şviktir. Hazreti Peygamberin tefsirde tuttu ğu 
yol, âyetteki kelime manalar ını  de ğ il, ayetin bütün olarak manas ını  
ö ğ retmekti. Halbuki o zaman için kelime manas ı  maksad ı  has ıl etmezdi, 
O ancak manalar için murad olunurdu. Çünkü kelime bilgisi, maâniyi 
bilmekten daha a ş a ğı dır. 

Netice olarak derizki: Hazreti Peygamberin yapm ış  olduğu tef-
sirde takip etti ğ i yol ş udur. O hem bir be ş er ve hemde bir Peygamber 
olarak ya ş adığı  cemiyetin akliyât ve diline uygun olarak muhatablar ını  
ikna etme yolunu takip etmi ş , burada Cenab ı  Hak neyi murad etti ğ ini 
belirtmiş tir. Bunları  bazen tahsis bazen dil bazen geni ş  bir anlam ı  tah-
did, bazen kelimenin arab dilindeki geni ş  anlamını  teyid, bazen ibret, 
bazen ş ah ı sların durumunu ve o zamandaki edebi sanaatlar ı  izah, ba-
zen beyan ve tatbik, bazen duruma göre temsil ve en muvaf ık cevab ı  
vermek, bazen remz, i ş aret ve fiil, bazende intibaha davet ve insan ın 
psikolojik durumundan istifade etmek suretile tefsir etmi ş tir. 
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II. BÖLÜM 

SAHABE TEFSİRİ  

1 — HAZIRLAYICI AMILLER 

a) Umumi Durum. 

Hazreti Ai ş eden gelen bir rivayette "Hazreti Peygamber, Allah' ın 
Kitab ında, Cibrilin ona ö ğ retti ğ i miktarda tefsir ederdi"' deniliyor. 
Buradan anla şı lıyor ki Peygamber az tefsir yapm ış t ır. Bu- hususda İ bn 
Atiyye (Ö.543 /1148) bu haberin manas ı  mücmel ve mugayyebata ve 
bunlara mümasil olan âyetlerin tefsiri hususundad ır. Zira bu gibi âyet-
leri anlamak Cenab ı  Hak'kın tevfiki ile olur demektedir. 2  Yoksa bu ha-
bere göre, peygamber Kur'an ı  tefsir etmekten çekinirdi, o ancak Cibri-
lin kendisine beyan etti ğ i nisbette tefsir ederdi diyemeyiz. Zira o zaman 

e 	
Q.LIS 	 âyeti umumi de ğ ilde, 

hususi olmuş  olurdu. E ğer böyle olmu ş  olsaydı  sahabenin Kur'ân ın 
manalar ına dalmamalar ı  ve onu tefsir etmemeleri icab ederdi, Halbuki 
bu böyle olmamış , Peygamberden sonra tefsir sahas ında en mühim 
rolü sahâbe almış tır. Peygamberin muhatab ı  olan bu muhterem zevât ı , 
tefsir sahas ında iki ş ey yükseltiyordu. Birincisi sars ılmaz mutlak iman-
ları , ikincisi ise hâdise ve sebebleri mü ş ahede etmeleri idi. Sa ğ lam iman-
larından dolay ı , âkli delillere ve akli dü şünceye ihtiyaçlar ı  yoktu. Sahâ-
be, Peygamberden her zaman imanlar ını  kuvvetlendirecek feyzi almak-
ta devam etmi ş ti. Onlar gerek Kur'an gerekse Peygamberin emirlerine 

1 Tefsiru ibn Kesir 1/6. Arthur Jeffery taraf ından ne ş redilen, Mukaddemetan fi 

Kur'an ve huma mukaddemetu Kitabi'l-Mebani ve Mukaddemetu İbn Atiyye, Mı sır 1954, s. 263; 

Tarihu Bağ datXIII /253. Taberi, Bu haberin isnad ında, Ca'fer ibn Muhammed ez-Zübeyri ad ın-

da hadis ehlinden olmayan bir ş ahs ın bulunduğunu zikrederek, haberi kabul etmiyor bkz. Tef-

siru't-Taberi (yeni) 1/89. 

2 Mukaddemetan s. 263. 
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derhal inkiyad ediyorlard ı . Bu hususda misaller çoktur. Meselâ, Enes 
ibn Mâlikten rivayet edilen bir haberde ş öyle denilmektedir " Ş arab ın tah-
riminden önce ben, Eln) Talha, fulan ve fulana ş arab veriyordum. Bir 
adam geldi, size haber vas ıl olmad ı  mı  ? dedi. Onlar da ne haberi diye 
sorduklar ında, onlara ş arap haram k ı lındı  dedi. Onlarda ey Enes şu 
tesdidekini dök dediler ve bu adam ın haberinden sonra ne ş arap istedi-
ler ve ıle de ona avdet ettiler"'. Sahabe Kur'an ı  okuyor onun muhteviya-
ru iyi öğrenmek istiyordu. Abdullah ibn Ömer (ö.73 /692) Bakara 

sûresini ö ğrenmek için, bu süre üzerinde sekiz sene durdu ğunu söylemek-
tedir4. Eh() Abdirrahman es-Sülemi, "Osman, İ bn Mes'ud ve ba şkaları  
Peygamberden-  on âyeti ilim amel bak ı mından öğ reniyorlar ve bu on 
âyeti öğ renmeden di ğ erine geçmiyorlard ı" diyor.' 

Hazreti Peygamber vefat edince bu feyiz kayna ğı  kesilmiş , onlar 
Kur'ânla kar şı  kar şı ya kalmış lar ve imanda da yav-a ş  yavaş  bir zayıflık 
baş göttermeye ba ş lamış tı . Bununla beraber sahab e, Kur'an ın manas ını  
anlamakta insanlar ın en muktediri say ı lır. Fakat onlarda Kur'an ı  an-
layış ta ihtilaf etmeye ba ş ladılar. Bu vaziyette, tabii bir halden ileri gel-
mektedir. Onlar ın toplad ıkları  bilgi malzemesi ve âdetlere vukûflar ı  
bakımından anlayış ları  ba şka ba şka olabilirdi. Onlar aras ında ilim ba-
kımından büyük farklar oldu ğu gibi, fazilet bak ımından da müsavi de-
ğ illerdi. Baz ı sı  bazı sından daha cesur ,baz ı sı  daha kerim, baz ı sı  ise daha 
âlimdi. Bu ş ekilde farkl ı  akliyata sahip olan sahabenin, kendi dilleriyle 
nâzil olmuş  olan Kur'âm anlay ış ları  ayn ı  olamazd ı . Bu hususda İbn 
H aldûn (0.803 /1406) mukaddimesinde muba ğ lalı  bir iddiay ı  ileri sürmek-
tedir. "Kur'an arap dili ve arap dilinin belagat ı  ile nâzil olmuş tur. O 
çağ larda araplar ın her biri Kur'ân ı  ve onun bütün ayr ı  ayrı  kelime ve 
terkiplerini anl ıyordu. Kur'an tanr ının birliğ i vak'a ve hâdiselere uygun 
olarak ve farz olan dini vazifeleri anlatarak cümle cümle, âyet âyet 
iniyordu" 6, Bu mubağ lalı  iddiayı  Ahmed Emin hakl ı  olarak reddetmek-
tedir. Kur'an arap dili uslûbu ile nâzil olmu ş , onda ba şka dillerden al ınıp 
arapla ş tırılmış  ve arap dili kanun ve üslûb ıma uydurulmu ş  kelimelerle, 
yine onda hakikat, mecaz, kinaye gibi araplar ın tabiaten kulland ıkları  
sanaatlar vard ır. Bunun böyle olmas ı  da tabiidir, O muhatabalarm ı  is-
lama davet için gelmi ş tir. Elbette muhatabalar ının onu anlamaları  la-
zımdır. Zira Allah biz Peygamberleri kavminin lisaniyle göndermi ş iz di-
yor. Bununla beraber bütün sahabenin Kur'âm icmâlen ve tafsilen an- 

3 Saltihu'l-Buhdri, VI /67. 

4 Tenviru'l-Haverlik, I /209; Mukaddime fi Usuli't-Tefsir, s. 5. 
5 Mukaddime fi Usuli't-Tefsir, s. 5. 
6 Ibn Haldun, Mukaddime, Türkçe tercemesi I—III, Istanbul 1954, 11 /503. 
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lamalarına imkan olamaz”" Bu hususdaki Ahmed Eminin sözü daha 
doğ ru ve vak ıalara daha uygundur. Evet, Kur'ân arap lisan ı  ve arap 
lisamüslûbiylenazil oluyordu. Nazil olan Kur'an' sahabe duyar duymaz 
gerek müfredat gerekse terkipler bak ımından anl ıyordu demek hakikate 
mugayirdir. Çünkü bu, herhangi bir dilde yaz ılmış  bir kitab ı , o dile men-
sub olanlar tarafından tamamen anla şı hyordu demek gibidir. Zira yaz ı -
lan bir eseri anlamak için o dili bilmek kifayet etmez. Aym zamanda 
aklen ve kültür bakımından da o kitab ın seviyesine yükselmek laz ı mdır. 
Biliyoruz ki islamiyetin zuhuru esnas ında, arap kültür seviyesi umumi 
olarak yüksek bir durumda de ğ ildi. İş te bundan dolayı , sahabe Kur'an ı  
duyar duymaz onu tamamen anlad ıklarını  ifade eden İbn Haldiinun 
fikrine iş tirak edemiyoruz. Her cemiyette insanlar kültür bak ımından 
bir olabilirler mi? Asrı  saadette de sahabe aklen ve kültür bak ımından 

çe ş idli idi. Bunu vak ı alar isbat etmektedir. Seçkin Sahabeden olan 

Hazreti Omer'in manas ın ı  anlayamıyarak sormu ş  olduğu müfredât 

vardır. Mesela, " 	" stiresini okurken " 1:;1 	" âyetine 

gelince, fakihenin ne olduğunu biliyorum, fakat ebben nedir diye 
taccüb ediyorum ve sonra kendi kendine onda bir zorluk oldu ğunu 

söylemi ş tin' Yine Ömer ( 9  L.:?: 	 ayetin!' minberde 

okumu ş , sonra bunun hakkında ne dersiniz diye sormu ş , Huzeyl 

kabilesinden bir ihtiyar kalk ıp " 	" kelimesi bizim dilimizde 

" u4;ıd ■ " manas ındadır 	°°. Kur'an ın ahkâma dâir olan 

âyetleri, arap lisan ı  selikas ına sahip olan kimseler tarafından anlaşı la 

cak şekilde vaaz ıhdır. Hadise ve sebeblere vak ı f olan sahabe, şüphesiz ki 
Kur'anı  sonra gelenlerden daha iyi anlayacakt ır. Ama bu anlayış  hepsin- 
de aynı  olamazd ı . Kur'ân kendi lisanlar ı  ile nazil olmuş  ise de, arapçan ın 
edebiyat ına vuldif itibariyle birbirlerine kar şı  olan tefâvütleri bunu icab 
ettirdiğ i gibi, Peygamberin dâima yan ında bulunanlar nüzill sebeblerine 
vakıf olduklarından diğerlerine kar şı  tefavuk etmeleri icab ediyordu. 
İş te sahabenin durumu böyle iken İ bn Haldün, o zaman Kur'ân ın mu- 
hatablar ı  onun kelime ve terkiblerini anl ıyorlard ı  demesi, hadiselere 
mutab ık de ğ ildir. E ğ er İ bn Hald-an'un dediğ i doğ ru olsaydı  ilk devirde 
basit dahi olsa baz ı  münakaş a ve ihtilaflar ın olmaması  icab ederdi. 

7 Ahmed Emin, Feerıt'l-İslam, Mı s ır 1374, s. 195. 

8 Tefsiru't-Taberi, XXX /33; Tefsiru ibn Kesir, IV /473. 

9 Nahl süresi, 47. 

10 Tefsiru't-Taberi, XIV 171; Tefsiru'l-Ke şş tif,11 / 474; Ferru'l-İslam s. 196. 
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Eshabu' ıl-Nüzfd. 

Tefsir sahas ında sahâbeyi yükselten iki ş ey olduğunu yukar ıda 
söylemiş tik. Bunlardan birincisi sa ğ lam bir iman, (ki bu her dinin meb-
deinde mevcuttur ) İkincisi ise, Peygambere bir ayet nazil oldu ğu zaman 
nüzülüne sebeb olan hadiseyi ve sebebini, ayn ı  zamanda sual sormak 
isteyenin durumunu ve suâli sormas ındaki sebebi bilmeleriydi. Sahabe 
sadece hâdiseyi görmez ayn ı  zamanda o hadisenin sebebini de bilirdi. 
Değ iş ik sebeblerle vukû bulan ve de ğ iş ik hâdiselere göre nazil olan ayetler 
ayrı  ayrı  hüküm ihtiva ederlerdi. Sahâbenin bu hükümlere itiraz ı  vaki 
olmamış tı . Çünkü itiraza sebeb te şkil edecek bir ş ey yoktu. Hükümler 
onlarca sebeblere ba ğ lanmış tı . Bu hükümleri sebeblere ba ğ lamak her 
sahabeye müyesser olmam ış tı r. 

Sebebi nüzûlün, ayeti izâh ve beyan etmesi bak ımından, lüzumu 
çok önemlidir. Hadis mecmualar ınm, tefsir halı ları  hemen hemen sebebi 
nüzûle tahsis edilmi ş  gibidir. Biz bu hususda iki misalle iktifa edece ğ iz. 
"Peygamber Cebrâile, bizi s ık s ık ziyaret etmene mani olan sebeb nedir 
diye sorunca" " "biz ancak Allah' ın emriyle ineriz, önümüzde arkam ızda 
ve her ikisi aras ında ne varsa onundur" 12  âyetile cevap vermi ş tir. Ş arab ın 
haram kılındığı nı  bildiren ayet 13  nazil olunca, Peygambere, evvelce ş arap 

	

için ölmüş  olanların durumu nedir diye sorulmu ş  14  bunun üzerine 	) 
15 

ayeti naz ıl ‘ei cl:r 	l, -1,0.31 	AT c./ .111 	• 	.• • 
olmuş tur. Bir rivayete göre Osman ibn Maz'un ve Amr ibn Ma'dikerib 
yukarı daki âyete istinad ederek, ş arab ın mubah olduğunu söylüyor-
lardı ". Bunların bu sözleri, şu ayetin sebebi nüzûlünü bilmediklerine de-
lalet ediyor. Zira ş arab ın haram olmas ına dâir ayet nazil olunca Sahabe 
zihinlerinde has ıl olan tereddüdü izale etmek için, bu ayet nazil ol-
muş tur. Sebebi nüzül iyi bilinmezse daima bu iki sahâbi gibi hataya 
düşmek mümkündü. Buna benzer bir iki vaklay ı  e ş -Ş âtibi (0.790 /1388) 
de zikretmektedir 17 . 

Yukarıda, hükümleri sebeblere ba ğ lamak her sahâbiye nasib olma-
dığı nı  söylemiş tik. Iş te bu bakımdan sebebi nüzulde ihtilaflar zuhur et- 

11 Sahihu'l-Buldıri, V1/118. 

12 Meryem sûresi, 64. 

13 Mâide sûresi, 90. 

14 Sahihu'l-Buhari, VI 168; Sunenu't-Tirmizi, XI/178-179; Tefsiru't-Taberi, VII/22-24; 
Tefsiru ibn Kesir, II /95-97; Tefsiru'l-Ke şş af, I /527. 

15 Mâide sûresi, 93. 

16 Tefsiru'l-Kâsuni, 1/22-23. 

17 el-Muvafakiit, 111/349. 
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miş , sahâbe aras ında dahi bu ihtilaflar görülmü ş tür. Hazreti Ömer, " şu 
ümmet, nebileri bir oldu ğu halde nas ıl olurda ihtilaf ediyor diye İ bn 
Abbasa sordu ğunda, cevaben, ey mü'minlerin emiri, Kur'an bizim üze-
rimize nazil oldu, onu okuduk ve niçin nazil olduğunu biliyorduk. Biz-
den sonrakiler, Kur'a ın okuyacaklar ve niçin nazil oldu ğunu bilmiyecek-
lerdir. Onlar .reye müracaat edecekler, rey olunca da aralar ında ihtilaf 
olacakt ır" demi ş tir ' 8 . Sahâbeden sonra gelen müslümanlar veya sebebi 
nüzûlü bilmeyen sahabeye göre sadece hükümler vard ı . Yani sebebler 
kaybolmuş , hükümler naldedilmi ş ti. Böylece hükümleri sebeblere 
bağ layamad ıklarından, hükümler mütenak ı z gibi görünmü ş tür. Sebeb-
leri bilinmiyen hükümler arasındaki ihtilaflar onlar ı  düş ünmeye ve 
muhakemeye sevketmi ş tir. Sahabe devrinden sonra gelenler, hatta 
sahabe devrinde dahi baz ı  kimselerin âyetleri izahtan çekinmelerinii ı  
en miihim sebebi, hükümlerle sebebler aras ındaki irtibat ı  temin edeme-
melerinden ileri gelmektedir. Muhammed ibn Sirin (0.110 /728) den ri-
vayet edildi ğ ine göre "Kur'andan bir ayeti Ubeyde ibn es-Sebnâni 
(Ö.72 /691) den sordum, bana Allah'tan sak ın, Kur'amn ne ş ey için na-
zil olduğunu bilenler gitti (kayboldu) dedi 19. Vâhidi. "Bu gün ise, bu hu-
susda konu ş anlar, ayetin sebebi nüzûlünü bilmeden konu şmanın tehli-
kesini düş ünmeksizin, cehalet yular ını  takıyor ve yeni ş eyler icad edip 
yalanlar uyduruyorlar"sözünü ilave etmektedir 20. 

Hadis mecmuaları  veya tefsir kitablar ında, bir âyetin sebebi nüza-
lüne âit, vak ı a itibariyle uygun, fakat ş ahıslar zaman ve mekân itibariyle 
değ iş ik bir kaç sebeb zikredildi ğ ini görmekteyiz. Ez-Zerke ş i bu hususu 
ş öyle izah etmektedir. "Sahabe ve tabitın'un âdetindendir ki ,onlardan 
şu ayet şunun için nazil oldu dedikleri vakit, ondan kastetdikleri 
şey, o âyetin şu hükmü tazammun ettiğ ini ifade etmek istemeleridir. 

Yoksa bu hâdise âyetin sebebi nüzulü demek de ğ ildir" 21 . Mesela, 
( 22 4.7 ..9,9‘; :e". 	

) âyetinde, İ bn Abbas'dan 

rivayetle Ca'fer ibn Ebi Tâlib beraber Habe ş istana hicret eden 

kırk müslüman hakkında nazil olduğu söylenirken, Ed-Dahhâk 

bu ayeti yahudilerden iman edenler hakk ında nazil olduğunu, Katade 

ve İ krime'de, Peygamber eshab ı  için nazil olduğunu zikretmektedir- 

18 Tefsiru'l-Ktistnn. 1/28. 

19 Talnikatu ibn Sa'd V1/63; Mukaddime fi 13"sidi't-Tefsir, s. 31; el-Iktan, 1/38. 

20 	 Esbabu'n-Nüzin, Mısır 1315, s. 4. 

21 el-Burhan, 1/31-32. 

22 Bakara siiresi, 121. 
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ler 23 . Veliyyullah ed-Dihlevi de ez-Zerke ş iyi teyid eder mahiyette bu 
hususu izah etmektedir. "Zor mevzilerden biri de sebebi nüztilü bilmektir. 
Buradaki zorlu ğun yönü, mütekaddimun ve müteahhirunun muhalefet-
lerinin bulunu şudur ki, bu da sahabe ve tabitın'un sözlerini ara ş tırmak-
la meydana ç ıkar. Onlar ş u ayet ş u hususda nazil oldu lafz ını , Peygam-
ber zamanında vaki olan bir hadiseye has olarak kullanmad ılar. Bu söz-
le belki onlar Peygamber zaman ında, veya Peygamberden sonra âyetin 
tasdik ettiğ i şeylerin bazısım zikredip, bu hususda nazil oldu diyorlar. 
Burada bütün esaslara uygunlu ğa lüzum yoktur, belki hükme olan in-
tibak kâfidir" 24 . 

Nüzül sebebleri fırkalar ın zuhârunda rol oynam ış , onların sebebi 
nüzûle vakıf olmamaları  veya kasdi olarak tahrif etmeleri yüzünden 
tefsirlerinde yanl ış  hükümler vermelerine sebeb olmu ş tur. Bukeyr, 

Nâfi'ye İbn Omer'in Haruriye fırkas ı  hakkında görü şü nedir diye sor-
duğunda, cevaben O, onlar ı  Allah' ın mahlukat ının en ş erlisi olarak 

görüyor. Zira onlar kafirler hakk ında nazil olan âyetleri, mü'minlere 
aitmiş  gibi atfetme yoluna gittiler 25  dedi. Her ayet için bir nüzûl sebebi 
mevzubahs de ğ ildir. Ayetler muhtevi oldu ğu manayı  anlatmak için 

nazil olmuş  olabilirler. İ bn Teymiyye bu hususu ş öyle teyid etmektedir. 
"Baz ı  ayetlerin sebebi nüzulü bilinmez Bu takdirde ayetin sebebi nü-
nüzulü doğrudan doğ ruya ayetin manas ı dır. Yani o ayet ihtiva etti ğ i 

manayı  anlatmak için nazil olmu ştur" 26  diyor. İbn Dakiki'l-Id'de "sebebi 
nüzulün beyan ı , Kur'an ın manas ını  anlamaya kuvvetli bir yoldur" 27 

 demektedir. 

Ayetlerin nüzül sebebleri üzerinde, ilim ehli aras ındaki görü ş ler 

başka baş ka olabilir. Onlardan biri ş u ayet falan mesele için, ba ş ka biri 

de aynı  ayet için ba şka bir nüzul sebebi gösterebilir. Bunlar ın her ikisi 

de doğ ru olabilir. Bu görü ş ler, bir ş eyin aynı  maksatla ba şka ba şka ifade 

edilmesidir ki, bunlar bile tefsirde birer ihtilaf zannedilmi ş lerdir. 

Tefsirde sahabenin en me ş hurlarından biri olan Abdullah ibn Mes'- 
ud, "Allaha yemin ederim ki, kitabda nazil olan ayetlerin • kim için ve 
nerede nazil olduklar ını  en iyi ben biliyorum"" demektedir. Burada ibn 
Mes'udun en iyi bilirim demesi, Kur'an ı  Kerimi iyi anlayabilmek için, 

23 Esbabu'n-Nüztil, s. 27; Tefsiru't-Taberi, 11/564-565. 

24 Tefsiru'l-Kâstmi, 1/29. 

25 Ayni eser, 1/38. 

26 Mukaddime fi Ustili't-Tefsir, s. 10. 

27 el-Itkib -t, 1/35. 

28 el-Itkiin, 1111. 
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sebebi nüzülü bilmenin lüzümuna bir i ş arettir. Vâhidi "Kur'an tefsirin-
de sebebi nüzülün ehemmiyetini belirtmek için, ayetin tefsiri ona âit 
hadiseye vak ıf olmadan ve sebebi nüzûlü bilmeden mümkün olamaz" 29  
diyor. Yine bu ş ahı s "bir âyetin sebebi nüzülü hakk ı nda konu ş mak riva-
yet ve semâ ile olur, aksi takdirde söylemek helal olmaz" 30  demektedir. 
İş te bu bakımlardan sebebi nüzül, sahabe devrinden itibaren tefsir hare-
ketinde ve ihtilaf zuhurunda mühim rol oynayan bir âmil olmu ş tur. 

c) Kur'anı  Kerimin Nokta ve Harekeleri 

Arab yaz ı s ının nokta ve harekeleri bahsine girmeden evvel, islami-
yetin zuhuru esnas ında bu yaz ının kısaca durumundan bahsetmek uy-
gun dü ş ecek, bu hususda en güzel cevab ı  da İbn Haldûn verecektir. 
" İ slamiyetin ilk günlerinde yaz ı  sağ lam bir surette i ş lenmiş , iyi ve güzel 
bir hale gelmi ş  değ ildi. Hatta orta bir dereceye dahi varamam ış tı . Bu-
da arap kavminin göçebeli ğ inden, ibtidai bir hayat ya ş amas ından, hü-
ner ve sanattan uzak olmas ından ileri geliyordu. Sen sahabenin kendi 
elleriyle istinsah etmi ş  olduklar ı  mushaflar ın resmi hatlar ında bu kusur-
ları  görebilirsin. Bunlar sa ğ lam bir usul ile iyi bir surette yaz ılmış  de ğ il-
di. Bu mushaflar ın bir çoğunun hatları  yaz ı  uzmanları  tarafından tesbit 
edilen resmi hat kaide ve usullerine uygun de ğ ildi" ". Buna ra ğmen bu 
güne kadar ilk günkü imlâ ş ekline bağ lı  kalmmış  ve selef bu hususda 
gayet müteyakk ı z davranmış lardır. Ebu'l-Beka, "lugat ehlinden bir 
cemaat kelimeleri a ğı zdan ç ıktığı  ş ekilde yaz ıyorlard ı . Bunlar Kur'an 
kitabetinde istisna yaparak, İ mam olan mushafta, evvelkilerden ne ş e-
kilde buldularsa öyle yazd ı lar" diyor 32 . Malik ibn Enes'e, bir kimsenin 
ağ z ından Kur'an ı  okuduğu gibi yazarm ı sın diye sorulduğunda, hayır 
onu ancak ilk ş eklile yazar ım demi ş  ", Ahmed ibn Hanbel ise "Osman 
mushafında vay, ya, elif ve bunlar ı n gayr ına muhalefet haramd ır" de-
miş tir 34 . Buradan anla şı lıyor ki bu gün elimizde mevcud olan mushaflar-
da dahi bu imla ş ekline riayet edilmi ş tir. Bu da Kur'an ın asliyetinin ne 
dereceye kadar korundu ğunun bir delilidir. 

Bütün müslüman müellifler ve hatta müste şriklerin ekserisi ilk 
arab yaz ı sının nokta ve harekeden mahrum oldu ğunu söylemektedirler. 
Goldziher de Kur'andaki k ı raat ihtilaflarm ın en mühim sebeblerinden 

29 el-itktin, 1/35. 

30 ayn ı  eser, 1/38. 

31 Mukaddime, 11/448-449. 

32 el-Bur/din, 1/376. 

33 aynı  eser, 1/379. 

34 ayn ı  eser, 1/379. 
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biri olarak, bu yaz ının nokta ve harekeden mahrum olmas ını  göstermek-

tedir 35 . O halde, Kur'ânın ilk yaz ı lı  şeklinin nokta ve harekeden mahrum 
olmas ı  hususunda ekseri ulema ittifak etmi ş tir. Buna ra ğmen bazı sı  
da bu görü ş ü kabul etmemektedirler. B. Moritz "Bu noktalar ın ilk isti-

mali zaman ı  bizce meçhuldür. Noktalama usulünün islâmdan önce de 
mevcud olmas ı  muhtemeldir. Bu arada Nöldeke'nin, bu mesele hakk ın-

da arap rivayetlerinden büsbütün müsta ğni olabiliriz, sözünde ilave ede-
rek, noktalar mandut miktarda olmakla beraber, islam ın birinci asr ın-
da kullanılmış  idi" 36  demekte ve kullan ılan noktah harflere misaller 
vermektedir. Yine ayn ı  müellif, Mı sır milli müzesinde bulunan hicri 
168 tarihli bir mushaftan bahsederken "Sâmitlerde nokta gayet az kul-
lanı lır, Saitlerde ise hiç nokta yoktur. Fakat bu noktalar ın bulunmayı -

şmı , bunların o devirde mevcud olmad ıkları  hakkında bir delil addet-
mek yanlış  bir istidlal olur" " demektedir. Bu fikirde olanlar arap yaz ı sı -

nın bir kı sım harflerinin islâmiyetten önce noktah oldu ğunu söylemek 

istiyorlar ve bunları  buldukları  arkeolojik tabletlerle izaha çal ışı yorlar. 

Buldukları  deliller daha in ş a halinde oldukları  için bu hususda da kat'i 
bir söz söyleyemiyor ve ihtimalden bahsediyorlar. Nokta ve harekeden 
dolayı  sonradan zuhur edecek meseleler ve elimizdeki misaller nazara 
dikkate al ınacak olursa, gerek arab yaz ı sının ve gerekse Kur'an ın ilk 

devirdeki yaz ı sının bu iki ş eyden mahrum oldu ğunu meydana ç ıkarmak-

tadır. 

Nokta ve harekeden mahrum olarak yaz ılan âyetleri ve sonradan 
Osman devrinde cem edilen mushaflar ı  asrı  saadette ve sahabe devrinde 
doğ ru okumak mümkündü Çünkü onlar, hem yazm ış lar hem de iş itiniş -

lerdi. Yukar ıda sahabenin kültür bak ımından aynı  derecede olmadığı nı  
söylemiş tik. Bunlar dan sonra gelen tabiânun ekserisinin yabanc ı  kavim-

lerden olmas ı , onun okunuşunda zorluklar meydana getirmeye ba ş la-

mış , yine bu ilk asr ın son ikinci yarı s ına do ğ ru, hurufu'l-hicadaki bir 
birine yakın harfleri, ay ırt etmek için, bunlar ın alt ve üstlerine noktalar 

35 Goldziher, İ . Mezeihibu't-Tefsiri'l-islâmi, Kahire 1374. s. 8-9. 

36 islam Ansiklopedisi, 1 /500; Bu hususdaki görü ş ler günden güne artmaktad ır. George 

Milas, "Early İslamic inscription Near Ta'if " adli eserinde, hicri 58 senesinde yaz ı lmış  Muâvi-

ye'ye ait, harfleri noktah bir yaz ı  bulduğunu zikretmektedir. Yine Adolf Grohmann, "From the 

World Arabic Papyri" adl ı  eserinde, halen Viyanada bulunan bir papirus'un harflerinin noktah 

olduğunu söylemektedir. Keza, es-Suyöti, "Tedribu'r-Eciwi„ (s. 289) adl ı  eserinde, 

şu enteresan haberi nakletmektedir: "Muaviye'nin kâtibi Ubeyd ibn Evs el-Gassani, ş öyle anla-

tıyor; Muaviyeye yaz ı  yazıyordum. Bana yazan rak ş et dedi. Zira ben de Hazreti Peygambere 

yazı  yazm ış tım. O, bana her harfin noktas ını  koymamı  söylemişti " 

37 İ slam Ansiklopedi 1 /506. 
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koymak icab etmi ş ti. İ bn Hallikanın (0.681 /1282) ifadesine göre, buna 
ilk çare arayan Emevilerin Irak valisi Haccac (0.95 /713) olmu ş  ve bu 
vazifeyi üzerine alan ın da Nasr ibn As ım olduğu söylenmektedir. Nasr 
noktaları  muhtelif yerlerde olmak üzere va'zetti, halk bu şekilleri uzun 
müddet kulland ılar ve noktas ız yazı  yazmazlard ı  demektedir ". Ba şka 
bir rivayette de mushafa ilk nokta koyan Yahya ibn Ya'mer (0.129 /746) 
dir deniliyor 39 . Hatta, İ bn Sirin'in, Yahya ibn Ya'mer tarafından nokta-
lanmış  bir mushafı  vardı  denilmektedir 40 . 

Kur'an ın harekelenmesine gelince, bunu Ebu'l-Esved ed-Düeli 
(0.69 /688) ile ba ş ladığı nı  söyleyenler 41  varsa da, sesli harflere bedel ola-
rak, bugün bildi ğ imiz harekeleri icad eden Halil ibn Ahmed (0.175 /791) 
olduğunu söyleyenler de vard ır 42 . Hatta Kur'ana nokta vaz' ından evvel, 
hareke yerine kâim olan noktalar ikame edilmi ş tir 43 . Harfler noktalan-
maya ba ş lanınca, hareke yerine kâim olan noktalarla kar ış maması  için, 
bu noktalar evvela renkli olarak konulmu ş , daha sonra bugünkü hare-
keler şeklini almış tır. Kur'an ın nokta ve harekelenmesine dâir muhtelif 
haberlerden şöyle bir neticeye varabiliriz. Kur'an ın nokta ve harekeIen-
mesine muhakkak ihtiyaç has ı l olmu ş , fakat bu hareketin bir zamanda 
ba ş layıp hemen bitmediğ ini, onların zaman aral ıklanyle muhtelif ş ahıslar 
elinde tekâmül ve inki ş af etti ğ ini anlamaktay ız. 

Kur'an ı  noktalama ve harekeleme, ilk günlerde 61ema taraf ından 
kerih gibi görülmü ş se de sonradan buna cevaz vermi ş lerdir. el-Hasen 
el-Basri (0.110 /728), İ bn Sirin (0.110 /728) ve Katâde (0.117 /735) gibi 
zevat ın bu iş i kerih gördüklerine dâir haberler varsa da, ba şka rivayet-
lerde de bu ş ahı sların Kur'an ı  noktalama hususunda bir mahzur gör-
mediklerinin beyan ı  vardır '. Bu bir ihtiyaçtan do ğmuş tur ve bu ihtiya 
ca böyle cevap verilmesi tabiidir. 

Bizim burada, Kur'an ın nokta ve harekelerinden bahsedi ş imiz, 
bunların tevlit edece ğ i neticelerin do ğ rudan do ğ ruya Kur'an tefsiri 

38 İ bn Hallikan, Vefeyeitu'l-A'yan ve Enbâu Ebnai'z-Zaman, Kahire, 1367, I /344. 
39 İ bn Ebi Davud, Kitabu'l-Mesithif, Leiden 1937, s. 141, Ez-Zehebi, Tarihu'l-is/âm ve 

Tabakâti'l-Mesâhir ve'l-Altlyn, Kahire 1367, IV /68. 
40 Vefeyât, V/224. 
41 İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, Kahire s. 60; Vefeyât 11 /216-217. 
42 Halil ibn Ahmedin hayatım ihtiva eden bir kaç eserde yukarki fikre rastlayamad ı m, 

amma o, en-Nukatu ve' ş - Ş ekl adl ı  bir kitab ı  telif ettiğ ine göre, bu i ş le de meşgul olduğu anla şı l-
maktad ır, Bkz. el-Fihrist s. 53; Vefeyât, II /17. 

43 Fazla bilgi için bkz. Ebû Amr Osman ibn Said ed-Dâni, el-Muhkent fi Nakdi'l-Masâhtf, 
D ımaşk. 1960. 

44 _Kitabu'l-Mesâhif, s. 141-142. 
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üzerinde mühim rol oynamas ından değ il de, Kur'an tefsirinde mühim 
rol oynayan kıraat ve yedi harf meselesinde rolünün ehemmiyetinden 
dolay ı dı r. 

d) Kiraat ve Yedi harf (el-Ahrufu's-Seba') 

islâmin ilk günlerinden itibaren kendisi gösteren ve üçüncü halife 
Osman zaman ında bâriz bir ş ekilde ortaya ç ıkan k ıraât ve yedi harf 
meselesi tefsir hareketinde mühim rol oynam ış t ır. Bunlar ın her ikisi 
de, islamın zuhürunda, arap yaz ı s ımn ibtidai ve arap lehçelerinin kar ı -
şı k bir durumda olmas ından ileri gelmiş tir. Henüz do ğmakta olan bu 
din, lehçe bak ımından de ğ iş iklik arzeden bir muhitte, muhatablar ına 
lâz ımgelen kolaylığı  göstermesinden daha tabii ne olabilirdi. 

Bazen kıraaâtle yedi harfi birbirine kar ış t ırmış lar, ikisinin bir ş ey 
olduğunu dahi söylemi ş lerdir 45 . Halbuki yedi harf ve k ıraât ba şka ba şka 
ş eylerdir ve bir ihtiyaca cevap olarak gelmi ş lerdir. Sonra bunlar ın men-
ş eleri de ayr ı dır. Bu bakımdan bunlar ın ayr ı  ayr ı  ş eyler olduğunu izah 
etmemiz lüz ımdı r. 

Harf kelimesinin lugatta bir manas ı  da lugât ve lehçedir 46 . O halde 
yedi harf, lafz ı  ve maddesi muhtelif yedi dil demektir. Buradaki de ğ iş ik-
lik, lafz ı  ve maddesi de ğ iş ik fakat ayn ı  manaya gelen ba şka bir kelime 
ikamesi demektir. Halbuki k ıraat ise, aynı  kelime üzerinde med, kasr, 
hareke, sükün, nokta ve irab gibi hususlarda olan de ğ iş ikliktir Yoksa 
harflerde bir de ğ iş iklik yoktur, ihtilaf suret ve ş ekildedir, madde ve la-
fı zda de ğ il dir. 

K ı rci& : Yukarıda, med, kasr, hareke, suktin, nokta ve irâb bak ı -

mından olan kelimedeki de ğ iş ikliğ e kıraât demi ş tik. Bütün bu de ğ iş ik-
likler k ıraât meselesini tevlit etmi ş tir. Nokta ve harekeden mah-
rum olan arap yaz ı sının resmedilmiş  heykelinde bu gibi ihtilaflar ın mey-
dana gelece ğ i tabildir. Hele noktalamalar bu i ş te çok mühim rol oyna-
mış tır 47 . Hareke ve irab meselesi ise daha ziyade nahvi ve daha sonrada 
fıkhi ihtilaflara vesile te şkil etmi ş tir. 

Bu mesele islâmda en çok tecavüze u ğ ramış , hatta bu i ş in neticesi 
olarak Kur'anda yanl ış lıklar oldu ğu söylenmi ş , müste ş rikler için bir 

45 islâm Ansiklopedisi, Yedi harf hakk ında Nöldeke'den şunu nakletmektedir: Yedi harf 

evvel3 zannedildi ğ i gibi arab lehçeleri demek olmayıp, kıraat (okuma) tarz ı  demektedir Bkz. 

V/230. 

46 Lisânu'l-Arab, IX/41. 

47 Goldziher, kıraat ın en mühim sebebi bu noktalamalard ı r demektedir. Bkz. Mezahib s.8. 
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ganimet olmuş tur. Hakikatte bu mesele ileride müste ş riklere hak ver-
direcek kadar dizginsiz bir durum alm ış t ı r. Bu durum kar şı sında, Eba 
Bekr ibn Mücâhid (Ö.324 /935) k ıraatlar ın en sahih olanlar ınx toplamış  
ve bunlar ı  yedi tane olarak cem etmi ş tir". Bunlar ın isnadları  sahabeye 
kadar ula ş maktad ır ki, bunlar tevatür derecesindedir. Bu k ıraat hare-
keti o kadar ileri gitmi ş tir ki, ayetlerin izah ve tefsiri kabilinden olan ke- 

limeler dahi, k ıraâtten addedilip, sonradan falanca= k ıraât ı  böyle idi 

denilmeye kadar varm ış tı . Mesela (
49 
	 ■;51,415 _, ...) 

Hazreti Ai şe ve Hafsa bu ş ekilde okumu ş lardı , denilmektedir". 

Sonundaki 	 ) lafz ı , geni ş  mana ifade eden 	 ) 

nın tandid edilerek izah edilmi ş  ş eklidir. Yine bu hususa misal olarak 

el-Hasen el-Basri'nin (Meryem 71) ayetini 	 J ) 

( 	ş eklinde okuduğu söylenmektedir. El-Enbari bu hususda 

) sözü 	) kelimesinin tefsiridir. Bu tefsiri, 

râvilerin asla sokmas ı  hata oldu demektedir ". İ bn Abbas ın, ruhsat ı  
ifade eden kelimelerdeki ş ekli izale için, tefsir mahiyetinde ziyadelik 

yaptığı  görülmektedir. Mesela, Bakara 198 inci C. ct;- 	 ) 

( 	 jk:g âyetinden sonra İ bn Abbas tarafından Q-.1 rJ.  JA 
lafz ı  ilave edilmiş tir 52 . 

Noktalamadan dolay ı  meydana gelen k ıraât ş ekilleri, daha ziyade 
bu noktalar ın alt ve üste yaz ı lıp yazılmamas ından zuhür etmi ş tir. K ı - 

raât ihtilafında harfin şeklinin "'. " veya " 	" ş eklinde olmas ı  
mana bakı mından pek büyük bir de ğ iş iklik arzetmemekte ise de, edebi 
sanaatler bak ı mından bir değ iş iklik göstermektedir. Buradaki keli-
me değ iş ikliğ i ya müzekker muhatab veya müzekker gâib haline gelmi ş  
olur. Bu da ya bir mutabakat ı  veya iltifat ı  intac eder. 

Tek noktalar üzerinde meydana gelen de ğ iş ikliklerde mana itiba-
riyle fazla bir ayr ı lık yoktur. Yani tezat te şkil edecek bir de ğ i-
ş iklik meydana gelmemektedir. Mesela, el-Araf suresinin 57 inci 

48 İ slam Ansiklopedisi, Kı raat maddesi, VI /733. 

49 Bakara snresi, 238. 

50 Sünendt-Tirmizi, XI /105-106. Fethu'r-Rabbeı ni, XVIII /89-92; kitabu'l Mesâhif, s. 

83-87. Arthur Jeffery, Materials for the History of the text of the Qur'an, Leiden 1937, s. 213-231. 

51 Tefsiru'l-Kâsuni, 1/39. 

52 Materials s. 193; Mezahib s. 24; Tefsiru'l-Ke şş af, 1/185. 
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( . .. 	ct.j ■ J.  j 	) âyetinde ( 	) kelimesindeki 

" t!' " ye bedel olarak " J " ilede okunmu ş tur " 

Bazende k ıraât ayr ı lıklar!, imlâda büyük bir de ğ iş iklik meydana 
getirmiyecek ş ekilde sadece harekelerin de ğ i ş mesinden ibaret kal ır. 

Meselâ, Nisâ sûresinin 37 ci âyeti ( 	 jy4t..3 ) yerine 

( çy4:).3 .7.1.! ) ş eklinde okunmu ş tur. 54  

K ıraât meselesinden baz ı  fıkhı  ihtilaflar da zuhur etmi ş tir. Mâide 

sûresinin 6 ıncı  âyetinde ( 	 . . . .) Ş ia 

	

) kelimesini önündeki ( 	) kelimesine atfederek ayak- 

larını  mesh ederler. K ıraât ı  seba da ise bu kelime ( 	) kelimesine 

atfedilmi ş  ve fiiliyatta da Peygamber aya ğı nı  mesh etmemiş  yıkamış t ır. 
Meydan da bir hakikat varken, kâideye uymuyor diye, kelimeyi zorla 
kâide içine sokamay ı z. Zira kâideler sonradan vaz edilmi ş tir. 

	

Hazreti Ali'nin, Asr suresini 	ji2ı 2 	 ) 

( j.....,;-ş eklinde okuduğu rivayet edilir ". , Böyle bir haber Ali'den 

sâd ır olamaz, e ğer böyle bir ş ey olsayd ı , Osmandan sonra Halife 
olan Ali bu hususu düzeltmesi icab ederdi. Halbuki ondan böyle bir 
hareket sâd ı r olmam ış t ır. O, Osman mushafını  tasvib etmi ş tir56 . Ebû 

Abdirrahman'n ın Aliden rivayetine göre o Asr suresini 

( 	 ş eklinde okuyordu demektedir 57 . 

Goldizher, İ bn Mes'ild ve Ubeyy ibn Ka'b' ı n tefsir sahas ında, 
sahabe aras ındaki durumunun yüksekli ğ ini belirtip ve Peygamberin 
onları  medh etmesini zikrederek, k ıraâttaki durumlar ının, Osman 
ve Zeyd ibn Sâbit'ten daha yüksek oldu ğunu anlatmak istemektedir. 
Aynı  zamanda onlar ın kıraât ının daha me ş hur olduğunu söyleyerek, 
Müslümanları , onların kıraat ına ehemmiyet vermemekle itham eder ". 

53 Materials s. 43; Tefsiru't-Taberi. VIII /138; Tefsiru ibn Kesir, II /222; Tefsiru'l-Ke şş af, 

11/88. 

54 İ bn Kuteybe, Te'vilu mü şkili'l-Kur'an, Mı s ır, 1954, s. 28. 

55 Materials s. 192. 

56 Kitabu'l-Mesahif, s. 22. 

57 Mukaddemetan s. 103. 

58 Mezâhib s. 16-17. 
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Peygamberin bu iki ş ahsi medh etmesi, her ikisinin kıraât ımn da 
hüccet olduğuna delalet etmez. Zira' Peygamber bunlarla beraber di ğ er-
lerini de ö ğmüş tü. Bu hususda biz de İbn Kuteybenin dediğ i gibi diye-
ceğ iz. " İ bn Mes'ud ve Übey ibn Ka'b isabet ettiler de, Muhacir ve En-
sar hata m ı  ettiler diyelim, hay ı r bunu asla diyemeyiz4 3"  Tefsirde otori-
te olan İbn Abbas bile "Benim k ıraat ım Zeydin kıraât ı dır. Ben İ bn 
Mes'ud kıraat ından on küsur harf ald ım diyor" 6°. Hazreti Osman' ın 
mushafı  icmaen kabul edilmi ş  ve ona hiç bir itiraz vaki olmam ış tı r. 
Hatta Osman' ın şehirlere gönderdiğ i mushaflardan, istinsahlar yap ılır-
ken, yap ılan müstensih hatalar ından dolayı , bu mushaflar aras ında dahi 
ufak ayr ı lıklar belirmi ş tir ki bu tabiidir. Ama bu esasattan bir ş ey 
kaybedildiğ ine delalet etmez. Mesela Medineliler ve Basral ılar (Bakara 

158, 184 ayetini) ( 	 3 ) ş eklinde okurken, Küfeliler ise 

T • 	 ş eklinde okumu ş lardır. Her iki k ıraâtta maruf 

ve sahihdir, her ikisinin manas ı  bir birine uygundur 6'. Bütün bu 
misallerden anla şı ldığı na göre kıraat ihtilafı  manada büyük bir de ğ iş ik-
lik yapmamaktad ır. Muhammed ibn Ka'b el-Kurezi (0.108 /726) İbn 
Mes'ud, Übeyy ibn Ka'b ve Zeyd k ıraatlarile yaz ılmış  üç mushaf gör-
düm, fakat bunlar ın hiç birinde bir birine muhalif bir ş ey bulamad ım" 62  
demektedir. 

K ıraâtte müslümanlar için bir kolayl ık vardı r. ez-Zerke ş i bu husus-
da "Kur'an ve kıraât bir birinden ayrı  iki hakikattir. Kur'an Peygam-
bere nazil olmu ş  bir vahiydir. K ı rat ise, zikredilen şu vahiy lafızları -
nın kitabeti keyfiyeti, onu hafifletmek veya a ğı rlaştırmak gibi husus-
lardır" demi ş tir 63 . Tâhâ Huseyn'de "Kira:at ı  seb'a vahiy de ğ ildir, onu 
inkar eden ne kâfir ve ne de fas ık olur" demektedir ". Harice ibn Zeydin 
babas ından rivayete göre "loraat sünnettir, hangisini bulursan ız onu 
okuyun" 65  demektedir. Sahabe ve Tabiandan bir grubda ayn ı  fikirdedir-
ler ". İ lk devirde ba ş layan bu kıraat hareketi, Peygamberin sözlerinden 
hı z alıyordu. Peygamber, Omere "ey Ömer, rahmet âyetini azap, azap 

59 Te'vilu Müskili'l-Kur'an s. 28. 

60 Kitabu'l-Mesiihif s. 55. 

61 Tefsiru't-Taberi (yeni), 111/247. 

62 Mukaddemetân s. 47. 

63 el-Burhân, v. 48b. 

64 TiUra huseyn, 	 Mı sır, 1958, s. 95. 

65 Mukaddemetân s. 112. 

66 Bkz. Abdu'l-Vahhab Hammuda, el-Ktratit ve'l-Leheceit, Kahire 1368/1948. s. 59. 
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âyetini rahmet olarak de ğ iş tirmedikçe Kur'an ın her okunu şu doğ rudur 67, 

demiş lerdir. Bu sözlerle k ıraât ihtilafına fiilen müsade edilmi ş  oluyordu. 
Bu miisade zamanla daha geni ş lemi ş , fakat hiç bir zaman imana teca-
viiz eder bir mahiyet almamış tır. K ıraât müslümanlar için bir nimetti. 
Çünkü onunla, Kur'an ın hıfzında kolayl ık, manalar ırun aç ıklanmas ı  
ve bazen hükümlerin tahfifi gibi faydalar temin etmi ş lerdir. 

Yedi Harf : Kur'an ı  Kerimin yedi harf üzerine nâzil oldu ğuna dâir 
Hazreti Peygamberden bize gelen haberler pek boldur ". Ilk devirde, 
yedi harf meselesine tipik bir örnek olarak, Hazreti Ömerle Hi ş am ibn 
Hakim arasında geçen hadiseyi gösterebiliriz. "Hazreti Ömer ş öyle di-

yor: Hiş am ibn Hakim'in Furkan süresini, okuduğumuz şeklinden ba ş -
ka türlü okudu ğunu iş ittim, çünkü Hazreti Peygamber onu bana oku-
muş tu. Ona, okumas ını  bitirinceye kadar mühlet verdim. Sonra onu 
elbisesinden yakalay ıp, Peygambere getirdim Ya Rasulallah bundan 
sûrei Furkanı , bize ö ğ rettiğ inden ba şka ş ekilde okuduğunu i ş ittim de-
dim. Peygamber ona oku dedi, oda evvelce benim i ş ittiğ im ş ekilde oku-
du. Bunun üzerine Peygamber, böyle nâzil oldu dedi. Sonra bana oku-
dedi, bende okudum, Bu böyle nâzil oldu. Kur'an yedi harf üzerine nâzil 
olmuş tur. Hangisi kolay ını za gelirse onu okuyun dedi" 69  Bu rivayette 
Hazreti Ömerle Hi ş am'ın Furkan süresini farkl ı  okuduklar ını  görüyo-
ruz. Bu fark, lafızların okunu ş unda oldu ğu gibi, irab, hareke ve süldın- 

larda da olabilirdi Bunu bize metnin sonundaki CS'. 	ym 1 5 11  ) 

■tı., 	.7d5.' 	kısım izah etmektedir. 

Buradan anla şı ldığı na göre fazla harfler okumakta yani madde ve laf ı z-
da de ğ iş iklik yapıldığı  anla şı lmaktadır. Bu da k ıraât meselesi de ğ il, 

yedi harf meselesidir. I ş in tuhaf' şudur ki Hz.ömerle, Hiş am ibn hakim'in 
her ikisininde Kureyş 'e mensub olmaları dır70 . Demek ki ayn ı  kabileden 
olan kimseler dahi ba şka lehçelerle okuyabiliyorlar. O halde onlar Pey-
gamberden nas ıl iş ittilerse o ş ekilde okumak" ı  tercih ediyorlard ı . 

Yedi harfin müslümanlar için bir kolayl ık olduğuna, şu haber 
güzel bir örnektir. "Cibril, Peygambere mülâki oldu ğunda, ey Cibril, 

67 Müsnedu Ahmed, IV /30; Tefsiru't-Taberi (yeni), I /26. 
68 Bkz. Sahihu'l-Buhari, VI /227; Sahihu Müslim, 1 /562; Müsnedu Ahmed, 1 /299, 445; 

Sünenu Ebi Davud, 1/340; Tefsiru't-Taberi (yeni), I /21-67. 

69 Sahihu'l-Buhtiri, 1/227; Sahihu Müslim, 11560; Müsnedu Ahmed, 1/24; Draz M.A. ini-

tiation au Koran, Paris 1951, s. 26-27. 

70 el-Burhan, v. 31 b; İ bn Hacer, el-Iseibe fi temyizi's-Sahabe,Mistr, 1358. III /571. el-kıraât 

s. 23 
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ben ümmi, âciz, ihtiyar, çocuk ve köleler bulunan bir ümmete gönderil-
dim. Bu adamlardan hiç biri kitab ı  okuyamazlar, dedi. Cibril, ey Mu-
hammed,Kur'an ı  yedi harf üzerine oku diye buyurdu"". Bu yedi harfin 
en güzel izah ını  yapanlardan biri de İ bn Mes'ud'dur. O kelimelerin ye- 

rine müradiflerini kullan ırd ı . 	 ) 

72 * Li 	 t.C. 	tç j j9 IA &v)1;4*,• 4_; 

Enes ibn Malik (
73 
	Ç.jit ) ayetini ( 	) ş eklinde okumuş , 

dinleyenler ey Ebâ Hamza okudu ğun şey ( 	) de ğ il ( 	) 

dür dediklerinde ( r j$ — v y  F i — t2.21 l  ) hepsi birdir demi ş tir 74 . 

Yedi harfden kasdedilen ş eyin ne oldu ğu hususunda rivayetler 
pek çoktur. Ehli ilimin ekserisi yak ın manada olan muhtelif lafızlard ır 
demiş ler, Süfyan ibn Uyeyne (Ö.198 /813), Abdullah ibn Vehb (Ö.197 /- 
812), Taberi, Tahâvi, (Ö.321 /933) ve ba ş kaları  bu yolu tercih etmi ş ler-
dir. Diğer bir grub yedi harfden maksad yedi arap lugat ı dır demi ş ler, 
Ebîi Ubeyd el-Kas ı m ibn Sallam (Ö.223 /837) bu yoldan gitmi ş  İ bn 
Atiyye'de bu yolu tercih etmi ş tir. el-Kâdi ibnu't-Tayyib ise yedi harf ın 
yedi kıraât oldu ğunu söylemi ş tir. Yedi harfin, Kur'an ı n emir, nehiy, 
vâd, vaid, k ısas, mücadele ve emsal gibi manalard ır diyenler olmu ş sada, 
İ bn Atiyye, bunlar için zay ıftır, zira şu sayı lan yedi ş ey harflerle isim-
lenemezler 75.Hatta bu yedi harfi arap diline hasretmeyip, Habe ş  ,Nabat, 
Süryâni,Fârisi,Tahavi, Rân ı  ve Arap dilleridir diyenler dahi olmu ş tur76 . 

Ş imdi biraz da yedi harfe Kur'an ı  Kerimden misaller verelim. Haz-

reti Ömer ( 77 ,aı l 	 ) âyetini ( 78  ,.).1«  j5- ..5 

ş eklinde, İ bn Mes'ud ( 79 	 âyetini ( 8°  Lyti.c.LAA 

ş eklinde ( 81  ok›-ii 	 âyetini ( 	 ) 

71 Tefsiru't-Taberi (yeni), 1 /35; el-Muvafakât, 11 /86. 

72 Mu'cemu'l-Udeba, II /60. 

73 Müzzemmil sûresi, 6. 

74 Tefsiru't-Taberi (yeni), 1/52; Terfsiru'l-Kurtubi, 1/48; Mukaddemetân, 272. 

75 Tefsiru'l-Kurtubi, 1/42, 43, 45. 

76 Mukaddemetân, s. 212. 

77 Cuma süresi, 9. 

78 Sahihu'l-Buhari, VI 1188; Mukeddemetân s. 222; Materials, s. 221. 

79 Kâria süresi, s.5. 

80 Mukaddemetân s. 222; Materials, s. 111 

81 Yasin süresi, 29. 
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ş eklinde okumu ş tur. Enes ibn Malik (Ö.91 /710), İ n ş irah süresini 

( ;6i 

• 

(.!1■ Ç' 	 ■S)Lf, ^. 0 C_JJ:j 	) 82  ş eklinde okuyarak 

( 	

• 

— 	— 	) hepside birdir demi ş tir ". Ebu'd-Derda 

(Ö. 32 /652) bir kimseye ( 	 ) ayetini okuturken, o kimse 

( bk1P ) diyemiyor ( ) diye okuyordu. Ebu'd-Derda 

bunu yirmi kerre düzeltti ğ i halde, bir neticeye ula ş amad ı . O halde 

( j?-1.0j1 r  i ) diye söyle dedi ". 

Bu misaller kelimenin tamam ı  de ğ iş mek sûretiyle meydana gelmi ş -
tir. Birde mana de ğ iş meyip harflerin de ğ iş mesiyle meydana gelen ş ekil 

vard ır. Mesela ( 	) yerine ( 	) gibi. Bazen de harfler 

takdim tehir edilir, noksan ve ziyadelikler yap ılarak meydana gelen 

ş ekiller de vard ır. Mesela (
86 	

) 
87 , 

yerine 	 ) 

ve ( 	 ) yerine( 89 	) Yine araplar ( 	 ) 

yerine, ( cL4' 	 yerine ( 	) ş eklini kullamrlard ı  90. 

Yedi harf müslümanlar için bir ruhsatt ır, kolayl ık ve genişliktir. 
O zaman için kitabetin yok denecek kadar az olu şundan dolayı  Kur'an' 

bir lafı z üzerine okumak çok zordu 91 . ( J 	 ) 

ayetindeki ( 	J* ) kelimesi için Mücâhid, biz ( 	) kelimesinin 

manas ının ne oldu ğunu, İ bn Mes'udun ( 

kıraüt ım görünceye kadar bilmiyorduk diyor 92 , Bu harekette Peygambe- 

rin sözlerinden h ı z almış tır. Peygamber Ubeyy ibn Ka'ba ( 	) 

82 Mukaddemetân s. 222; Materials, s. 78. 

83 Mukaddemetân, s. 229. Materilas s. 217. 

84 Duhân süresi, 44. 

85 • Mukaddemeteı n, s. 229. 

86 Arâf süresi, 165. 

87 Mukaddemetân, s. 225. 

88 Ra'd süresi, 31. 

89 Mukaddemetân, s. 225. 

90 aynı  yer. 

91 İ srâ sûresi, 93. 

92 Tefsiru't-Taberi, XV/102. 
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diyecek yerde ( sciP 	) desen olur, Zira Allah ( 93 	) 

dir. Bu da manaya uygun olmak ş artiyle verilen ruhtsat ı  açıkça göster-
mektedir. Bütün bu vaziyetler, islamiyetin zuhurunda arap lehçelerinin 
karışı k olmasından ileri gelmi ş tir. Bu mevzuya dâir enteresan misallere 
edebiyat kitablar ında rastlanmaktad ır. Mesela, Ebu Amr ibn el-Ala 
(0.154 /770), Himyeriler için "Onlar ın lisanı  bizim lisammız, onların 
arapças ı  bizim arapçam ı z gibi de ğ ildir" 94 . demektedir. Ebû Hureyrenin 
hâdisesi de buraya misal te şkil eder. "Hayber senesinde Ebû Hureyre, 
Peygambere gelir. O s ırada, Peygamberin elinden b ı çak yere dü şer. 

Ona b ıçağı  verirmisin dedi ğ inde, Ebû Hureyre, sa ğı na soluna bak ınır 

ve ( 	) lafz ından ne murad edildi ğ ini anlayamaz. Peygamber 

ona ikinci ve üçüncü defa tekrar etti ğ inde b ıça ğı  mı  istiyorsunuz diye 

iş aret ederek 	) kelimesini kullanır Ona evet denilir. 	) 

kelimesi sizde tesmiye edilmemi ş midir diye sordu ğunda, Allaha 

yemin ederim ki onun isminin (I) oldu ğunu ilk defa bugün 

iş itiyorum dedi ". Ba şka bir vak'a da ş öyledir. "Zeyd ibn Abdullah 

ibn Dârim, Himyer melikine elçi gitti. Ona yüksek bir da ğda avlan ırken 

ulaş tı . Melike selam verdi ve kendini tan ı tt ı . Melik ona otur manas ı nda 

( ) dedi. Gelen zannetti ki, kendisini da ğdan aş ağı ya atmas ını  

emrediyor ve melike beni itaât edenlerden bulacaks ın deyip kendini 

dağdan a ş a ğı ya att ı , helak oldu.Bunun üzerine melik o ne yapt ı  diye 

sorduğunda, söylediğ i lafı zdaki hatay ı  ona haber verdiler. Melikte 
Himyer beldesine gelen Himyeriyi ö ğ rensin" 96  dedi. 

Ş imdiye kadar geçen misallerden anla şı ldığı na göre, yedi harf lafız-
daki değ iş ikliktir, manaya ise bir de ğ iş iklik yoktur. Bu da Kur'an ın 
muayyen yerlerindedir. her yerinde veya her kelimesinde böyle bir ş ey 
mevzubahs de ğ ildir. Taberi "yedi harf üzerindeki ihtilaf elfaz ihtila- 

fı dır ( 	ve  Jt,j ) gibi, bunlar ın manalar ı  birdir. Manada ihtilaf 

yokki, ahkamda ihtilaf olsun diyor" 9'. Tahavi, Milşkilü'l-Asâr adlı  

93 Mukaddemetân, s. 210. 

94 Muhammed ibn Sallam el-Cumain, Tabakâtu Fuhuli'ş -ş uara, M ı sır 1371, s. 11, 

• ( 	 b'L- 	'..) L1 L') 
95 Fecru'l-Iskim, s. 52. 

96 es-Suyilti, el-Ma zhir fi ület ıni'l-Luga ve Envetiha, Mı sır 1371, 1/256. 

97 Tefsint't-Taberi, (yeni) 1/50. 
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eserinde "Yedi harf insanlar için Kur'anda kendi dillerinde olmayan 
kelimeleri almakta bir geni ş liktir" 98  demektedir. 

Birinci asr ın ilk yarı sından itibaren Kurey ş  lehçesinin yay ılmas ı  
arap ve arap olmayan müslüman çocuklar ının bu lehçe üzerine terbiye 
edilmesiyle, yedi harf meselesi ehemmiyetini kaybetmi ş tir. el-Kurtubi 
ve İbn Abdi'l-Berr, şu yedi harf davet zaruretinden dolay ı  hususi bir 
vakte mahsusdur. Bu zaruret kalkt ığı  takdirde, yedi harfin'de hükmü 
kalkar ve Kur'anı  bir harf üzerine okumak adet olur 99  demektedirler. 

Bu mesele ilk zaman için ârizi bir ruhsat olmu ş , bu gün ise ilmi bir me-
sele olmaktan başka bir kıymeti yoktur. 

Kınık ve yedi harf meselesiyle u ğ raş anlar, bu problemi halletmeye 
çalış mış lar, herkes kendisine göre birer çözüm şekli bulmu ş , fakat orta-
ya att ıkları  bu çözüm ş ekilleri baz ı  esaslar ı  zedeliyece ğ ini dü ş ünmemiş -

lerdi. Kırat meselesi hakk ında gelen haberler, Kitab ın as ıl metni hu-
sus ıinda insan ı  tereddüde sevketti ğ i gibi, Yedi harf hususunda gelen 
haberlerin biraz ciddiyetten uzak olu şu da, vahiy müessesesinin durumu-
nu sarsacak mahiyettedir. Bunlar hakk ında söylenen sözler de birbirini 
tutmamaktad ır. Bu çe ş itli malzemeden, müste ş rikler bol bol istifade 
etmesini binmiş ler ve bu esaslardan hareket ederek, Kur'an ın metninin 
ilk vahyedilen şekilde olmadığı m, yani kendi kitabları  gibi, asliyetini 
kaybetti ğ ini söylemiş lerdir. Onlar hiç olmazsa Kur'an ı , kendi kitablar ı  
seviyyesine indirebilirlerse, kendilerini emellerinde muvaffak olmu ş  
sayacaklardır. Acı  olan taraf, onlara malzemeyi yine bizlerin vermi ş  
olmas ı dı r. 

e) İsrailiyat. 

israiliyat, isrâiliyye kelimesinin ço ğuludur. Yahudi kelimesi bun-
dan daha umumidir. Bu bak ımdan her İ srâili, Yahudi oldu ğu halde, 
her Yahudi israili neseb say ılamaz. Biz bu kelimenin etimolojisi üzerin-
de durmayıp, onun islâmiyette kullan ıldığı  manay ı  anlamağ a çalış aca-
ğı z. israiliyat denince, yahudilikten islâma nakledilen ş eyler kastedil-
diğ i gibi, bu kelimenin muhtevas ımn içine diğer dinlerden nakledilen 
şeyler de girer. Fakat daha ziyade yahudi haberler islâma girdi ğ inden, 
bu kelimenin tahsisi uygun dü ş müş tür m. 

98 Mecelletu'r-Ristile, sene 17. s. 195. 

99 Ayni eser, sene 17. s. 236. 

100 Bkz. Ahmed Halil, Ne ş 'etu't-Tefsir fi'l-Kutubi'l-Mukaddeseti ve'l-KurY ı n, iskenderiye, 

1373, s. 37. 
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Kur'an! Kerim kültür bak ımından geliş memi ş , saf bir zihne mâlik 
olan araplara nâzil olmu ş tu. Onların zihinleri, kültür bak ımından terakki 
etmiş  milletlerin kafalar ın kar ış t ıran, dini ve felsefi ceryanlardan hiç 
birde karış mamış t ı . İş te Kur'an böyle saf, hatta zihinleri bo ş  diyebile-
ceğ imiz bir câmiaya nazil olmu ş  ve ilk günden itibaren oldu ğu gibi ka-
bul edilmiş tir. E ğer Kur'an ı  Kerim araplara nazil olmay ıp, onlardan 
daha kültürlü bir cemaata nazil olsayd ı , o andan itibaren, ona intisab 
edenler tarafından ta şı nan fikirler ona girebilirdi. Halbuki Kur'an na 
zil olduğunda araplar böyle fikirlere sahip de ğ ildiler. Bu bak ımdan 
Kur'an bir kitab haline gelinceye kadar, böyle bir tehlike mevzubahs 
olmamış , ancak mevzubahs olabilecek tehlike Kur'an ı n tefsirine gir-
miş , fakat o da ben yabanc ıyım diye s ı rı t ırcas ına kendini göstermi ş tir. 
Hazreti Peygamberin vefat ından sonra, sahabe devrinden itibaren, 
israiliyüt denilen b ış menkulat ekseriya Kur'an Kerimde k ı sa ve ka-
palı  olarak zikredilen k ı ssalar etrafında dönmü ş tü. Bu kapal ı  kı ssalar 
etrafında meydana gelen bo ş lukları  doldurmak için, diğ er mukaddes 
kitab mensublarma müracaat edip, onlar ın bu hususda kitablar ında bu-
lunan ta ınamlarc ı  malumat ı  aktarmış lardı . Araplar yaz ı  ve ilimde pek 
ileri olmad ıklarmdan bu haberlerin iyi veya kötüsünü ay ırtetmeksizin 
aldılar. İ bn Haldfın bu hususda "Bunlar ı n eserlerinde do ğ ru ve redde-
dilenlerin ay ırt edilmeden toplanm ış  olmas ının sebebi şudur: Araplar 
ilahi kitabları  olmayan bir kavimdir, onlar göçebelik içine dalm ış lar, 
okuma ve yazma bilmiyorlard ı . Kainat ı n sebebi, hilkat ın ba ş langı cı  
ve vüeüdun s ırları  gibi herkesin bilmek istedi ğ i ş eyleri ö ğ renmek iste-
dikleri zaman, kitâb ehli olan yahudi ve hristiyanlara ba ş vuruyorlard ı . 
O çağ da araplar aras ında ya ş ayan Tevrat ehli araplar gibi göçebe bir 
hayat ya şı yordu. Tevrat ehlinden olan avam ne biliyorsa, araplar ın ba ş -
vurdukları  kimseler dahi ancak o derecede bilgi sahibi idiler. Tevrat 
ehlinin çoğu yahudi dinini kabul etmi ş  himyer araplar ı  idi. Bunlar is-
lamiyeti kabul ettikten sonra islam ş eriat ı  hükümleriyle hiçte ilgisi olma-
yan eski bildiklerini muhafaza ettiler" °°' diyor. Bu menkulat zamanla 
çoğ almış , gafil olan müfessirler kitablarm ı  bu 'gibi ş eylerle doldurmu ş -
lard ı . Bu merviyyat ın, islâmiyete giri ş i, onların kültürlerinin zay ıf 
olmalar ında arandaca ğı  gibi, islamiyete di ğ er dinlerden gelenlerin ş ahsi 
durumlar ında da aramak laz ımdı r. Onlardan bir k ısmı  menfaat dolay ı -
sile müslüman olmu ş , hatta bu dini dü ş man olarak görmü ş , onu zay ı f-
latmak için, ona zararl ı  olabilecek ş eyleri de sokmu ş tur. Onlardan di ğ er 
bir kısmı  ise, hakikaten samimi müslüman olmu ş lar, psikolojik bir hal 
olarak, bir ömür ya ş adıkları  dinin zihinlerine yerle ş tirdiğ i alış kanlık- 

101 Mukaddime, II /505-506. 
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tan kurtulamam ış , ellerinde olmayarak eski dinlerinde gördükleri cazib 
şeyleri yeni dinde de görmek istemi ş lerdir. 

Yahudilik : Kur'an tefsirine ait israiliyat en çok bu dinin merviy-
yatından ve mensuplarından gelmiş tir. Bunlar, islâmiyet daha Arabis-
tan dışı na çıkmadan evvel dahi araplar ın bo ş  zihinlerini menkulâtla 
doldurmakta ön safda yer alm ış lardır. Çünkü onlar ın arap yar ımadas ı -
nın muhtelif yerlerinde kolonileri vard ı . Umumiyetle Arabistan'daki 
yahudiler Tevrattan'da bir şey anlaniıyorlardı . Onlar ancak kendi alim-
lerinin ş erh ettikleri kadar ını  anlayabiliyorlard ı . Yine onların ekserisi 
İbrâniceyi bile bilmiyorlard ı . Onların kültür bak ımından durumlar ını  

Kur'âm Kerim gayet güzel beyan etmektedir. C.k .,..1") ) 
, 

4.->L9 	 L',fi (Onların içinde ümmiler de var ki 

kitab ı  [Tevratı ] bilmezler [bütün bildikleri yaln ız reislerinin telkin et-
tikleri] bir sürü kuruntu ve uydurmalard ır. Bunlar kuru zanlara dalm ış , 
kap ılmış  kimselerden ba şka de ğ illerdir) 102 . Arap yar ımadas ındaki bu ya-
hudiler, dünyan ın oluşu, hesab ve mizan gibi hususlarda, kendi Tevrat 
müfessirlerinin ihata edemeyip, hurâfelerle doldurduklar ı  şeyleri, güya 
Tevrat tefsirleri imi ş  gibi neş re ba ş lad ılar. 

Hazreti Peygamberin, yahudilerden al ınan haberleri nakledip etme-
me hususunda Müsaadeleri muhteliftir. Ebû Hureyre'den nakledilen 
bir haberde "Ehli kitab Tevrat ı , İbrani dilile okur ve onu müslümanlar 
için arapça olarak tefsir ederlerdi. Bunun üzerine Peygamber ehli ki-
tabı  tasdikte, tekzib de etmeyin, Allaha ve onun taraf ından indirilene 
inandık deyiniz" "3  derdi.. Yine ba şka bir haberde, Peygamber yahudiler-
den rivayete izin vermektedir. "Benu İ srailden haber nakledin, bunda 
beis yoktur" 104 buyurmuş lardır. Abdullah ibn Amr, Peygamberden riva-
yetle "Benden bir ayet dahi olsa tebli ğ  edin, Ben'û İ srailden nakledin 
bunda beis yoktur. Bir kimse benim üzerime yalan söylerse ate ş ten 
oturacak yerine haz ırlans ın""5. Bu müsadeden dolay ı  Abdullah ibn Amr, 
Yermükten, kendisine isabet eden iki deve yükü, ehli kitab ın kitablar ın-
dan, anladığı  nisbette naklederdi. Fakat onun bu nakli isti şhad içindi, 
itikada ve ahkama taalluk etmiyordu. Bu haberden anla şı ldığı na göre 
Peygamber onlar ı  tamamen men etmemi ş , amma islam ın ruhuna mugâyir 

102 Bakara süresi, 78. 

103 Sahihu'l-Buhdri, VI /20; Sünenu Ebi Davud, II/286; Ahmed Emin, Duha'l-Islâm, Mı s ı r 
1357, I/349. 

104 Sünenu Ebi Davud, II /289. 

105 Sahihu'l-Buhari, IV /207; Tefsiru İbn Kesir, 114. 
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olmayan ş eyleri almakta bir beis görmemi ş  olabilir. Rivayete göre fiaz-
reti Ömer, Yahudilerin derslerine gider, onlar ın ulemas ını  dinler ve 
Kur'an için Tevrat' ın, Tevrat içinde Kur'an ın muvafakat ına taaccub 
ederdi'°°. Ba şka bir haberde de Ömerin elinde bir Tevrat sahifesi bulun-
duğu zikrediliyor "Tanr ı  elçisi, Ömerin elinde Tevrat ın bir yaprağı nı  
gördüğünde, dar ıldı  ve darg ınlığı nın eseri yüzünde belirdi ve size-Tev-
rat' ı n yerine parlak, ş ek ve ş üphe götürmez daha yüksek bir kitabla 
Tanrı  tarafından elçi olarak gelmedim mi? Musa sa ğ  olsaydı , iman edip 
bana tabaiyyet etmekten ba şka çare bulamam ış  olaca ğı nı  Tanrı  adını  
anarak teyid eylerim" 107  dedi. Bu haberde Hz. Peygamberin Ömeri ta'zir 
ediş i, onu Ömerin bir esas gibi kabul edi ş ine gücenmi ş  olsa gerekti. Yok-
sa itikada taalluk etmeyen k ı sımlarda onlardan isti ş hadda bir beis yoktur. 
Baz ı  yerlerde Tevrat ve İ ncille istiş had etmek icab eder. Kur'anda Allah 
Yahudilerin yalanlar' üzerine Tevratla isti şhad etmi ş tir "Tevrat ın indi-
rilmesinden önce, İ srailin kendisine haram tan ıdığı  ş eylerden ba şka, 
yiyece ğ in her türlüsü İ srail o ğullarına helal idi. Deki: Haydi davan ız-
da gerçek iseniz Tevrat ı  getirin de okuyun" 108. Zira Peygamber de ya-
hudilerin zina hakkında sorduklar ı  sualler hakkında, Tevratla isti şhad 
etmiş ti'°9 . 

İ srailiyât denilen haberleri üç k ı sımda mütalaa edebiliriz. birincisi 
s ıhhat ı  bilinip, kitaba muvafık olanlar ki bunlar makbuldürler İkincisi, 
yalan olduğu bilinip, Kitaba muhalif olanlar ki bunlar ın rivayeti asla 
tecviz edilemez. -Üçüncü ise s ıhhat ını  tam olarak bilemedi ğ imiz ve bu 
bakı mdan da ne kabul ve ne de yalanlayabildiklerimizdir ki, i ş te islami 
tefsirdeki ihtilaflar buradan ç ıkmaktad ır. Baz ı  müfessirler bunlar ı  kabul 
ediyor, baz ı sı  da etmiyorlar. İ lk devirdeki müslümanlar aras ında sami-
miyet olduğundan, haber nereden gelirse gelsin, nakle güvenerek, ince-
leyip ara ş tırmadan her ş eyi naklettiler. Bu hususda İbn Haldân "Tanrı  
kitab ını  tefsir edenler ve rivâyet üstadlar ının naklettikleri haber ve ri-
vayetlerin do ğ ru ve zay ı f olduğunu incelemeden, yaln ı z nakil ve rivaye-
te güvenerek aktarm ış lar, hikmet ve felsefe bak ımından incelememi ş ler 
ve tabiat ınkâinat kanunlarına göre ölçmemiş lerdir. Naklettikleri haber-
ler üzerinde dikkatle dü şünerek haber verilen hadise ve olaylar ın vuku-
unun mümkün olup olmadığı na inanarak nakletmedikleri için çok ya-
nı lmış lar ve do ğ ru yoldan saparak vehim ve hata çöllerinde yollar ını  

106 Esbabu'n-Nuzül, s. 19. 

107 ıllukaddime, 11/497. 

108 Ali İ mran sûresi, 93. 

109 Sünenu Ebi Davud, 11/463; Tefsir ıt'l-Kiis ı mi, 1/45-46. 
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kaybetmi ş lerdir.""ediyor. Bu müfessirler, tayininde dini bir fayda müla-
haza edilmiyen bo ş  ş eylerle u ğ ra ş mış lardır. Bu lüzumsuz şeylerle uğ ra ş -
maları  onları  daha çok hataya dü şürmü ş tür. Mesela, Eshabı  Kehf'in 
adedi, isimleri, köpeklerinin rengi, Musan ın âsas ının hangi a ğ açtan ol-
duğu gibi hususlar, Kur'anda aç ık olarak belirtilmemi ş  ve bunlar ı  ta-
yinde de dini bir fayda görülmemi ş tir."' Bir çok tefsirler bunlar ın izahla-
rile doludur. Kur'an Kerimde k ıssalar kı salt ılmış , meselelerin tafsili 
iyle uğ raşı lmamış , vak'alar ın tarihi zikredilmemi ş tir. Tevratta zikredilen 
beldelerin isimleri onda görülmez 0 ancak mevzuûn esas ını  ve ibret 
verebilecek k ısmını  alır. Halbuki baz ı  müfessirler bu kıssaları  uzunluk 
ve geni ş liğ ine anlatmaktad ırlar. 

Kur'an ı  Kerim ençok yahudilerden ve onlar ın muannitliğ inden bah-
sederek müslümanlara ibret dersi vermektedir. Yine onlar islâmiyetin 
zuhurunda, bu dini da ğı tmak için çok gayret sarfetmi ş lerdir. Peygam-
berin sa ğ lığı nda onlardan müslüman olanlar ın adedi bir kaç tane idi. 
Bir haberde, Peygamber "bana Yahudilerden on ki ş i iman etseydi, bü-
tün yahudilerde iman ederlerdi" 112 buyuruyor. Peygamberin vefat ın-
dan bir müddet sonra, bir çok yahudiler islama dahil olmu ş lard ır. On-
ların anlatt ıkları , yahudi târihine âit haberler, hikayeler, onlara itimad 
edilmelerinden dolay ı , Kur'an tefsirine raptedilmi ş tir. Ş imdi İ srâiliyât-
ta mühim rolleri olan baz ı  me ş hur ş ahıslar!, hayatlar ı  çerçevesi içinde 
tesirlerini gösterme ğe çalış aca ğı z. 

Abdullah ibn Selam : (Ö.43 /663-664) Benû Kaynuka' kabilesinden 
olan bu zat, neseb ve ilim cihetinden kavmi aras ında meşhur idi. As ıl 
isminin el-Hasin olduğu söylenir 13. Peygamberin vefat ından iki sene 
evvel müslüman olmuş , Peygamber de ona Abdullah ismini takm ış tı  " 4 . 
Kabilesinin müslüman olmas ı  için çalış mış  onlara, nasihat etmi ş tir. 
Fakat kavmi onu dinlemiyerek yalanlam ış lardı  15. Sahabe aras ında ilim- 

de me ş hur olanlardand ı . Muaz ibn Cebel ilim al ınacak dört ki ş iden biri 

olarak Abdullah' da zikrediyor. Bu dört ki ş i İ bn Mes'ud, Abdullah ibn 

Selam, Selmân el-Farisi, Ebu'd-Derclâ idi 116 . iJl qı l .-tb3 „5.(!, 	
) 

110 Mukaddime, 1/20. 

111 Tefsiru ibn Kesir, 1 /4. 
112 Sahihu'l-Buliri, V /89; Müsnedu Ahmed, II /346. 
113 el-isâtte, II /312; Usdu'l-Gtibe, 111 /176. 
114 Sünenu't-Tirmizi, X11/138. 

115 İ bn Hiş am, es-Siretu'n-Nebeviyye, Kahire 1375, 1 /517. 

116 Tabakâtu ibn Sa'd, 112 1111; Usdu'l-Gabe, III /177. 
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II/  
j;:51)-.A 	41P 4-J" âyetini, Atiyye izah ederken onlar be ş  kiş i 

idiler demektedir. Onlarda Abdullah ibn Selam, İbn Yâmin, Sa'lebe ibn 
Kays, Esed ve Useyd idi 118 . Müslümanlar ondan Tevrat hakk ında çok 
ş eyler naklettiler. İ smi etrafında birçok israiliyat topland ı . Ebil Hureyre 
ve Enes ibn Malik gibi zevât, ondan hadis rivayet ettiler. Taberi de dinler 
tarihi hakk ındaki sözleri, buna atfeder. Ahmed Emin "Tevrat ve Tev-
rat hakkındaki kaviller, onun islânilyete girmesiyle girmi ş tir. Bunlar daha 
ziyade Kur'an tefsirinde ve bilhassa ondaki k ı ssalarda görülür" "9  demek-
tedir. 

Burada ş unu da unutmamak laz ımdır. Sahabe ve tabiandan islami-
yetle mü ş erref olmu ş  yahudiler, senelerce tesiri alt ında kaldıkları  ve 
hafı zalar ına nak ş edilmiş  olan eski dinlerinden bu yeni dine bir ş eyler 
katmış  olabilirler, zaten bu da tabii görülür. Fakat tefsirde görülen geni ş  
israiliyat ı  külliyyen ş u bir kaç ş ahsa yüklemekte, kanaat ı mca doğ ru 
bir hareket de ğ ildir. Islamiyeti içinden vurmak isteyenler taraf ından 
tasni' edilen ş eyler, her nekadar islam ruhu ile ba ğ da ş amaz olsalarda, 
sağ lam bir isnada bağ lamay ı  dü şünmüş  olabilirler. Böylece bu rivayet-
lerle islam toplulu ğu aras ında bir şüphe meydana getirip, onlar ın kafa-
larını  lüzumsuz ş eylerle i ş gal etmi ş  olurlard ı . Zaten bu hususda da J, 
Horovitz'de "Abdullah ibn Selâm ın bu gibi ş eylerde dahli yoksa, bütün 
bu rivayetlerin menba ı , yahudi mühtediler olsa gerektir" 120  demektedir. 

Ka'bu'l-Ahlı Ctr : (Ö.32 /652-653) Yemen yahudilerindendir. İ bn İ s-
hak diye künyelenir, Himyeri ve Zû Ruayn ailesindendir. Müslüman 
olduktan sonra Medine'ye gelmi ş , sonra Ş am ve Hımıs'da ikâmet etmi ş tir. 
Vefat ı , Hz. Osman ın hilafeti zaman ındad ırt" As ıl isminin Ebu İ shak Ka'b 
ibn Mati' ibn Heynu [Heysuj olduğu söylenir. Müslümanlar aras ında 
ilmine hürmeten hibr denmi ş tir. İ slamiyette yahudi haberleri en çok 
aktaranlardan addedilir Ebû Bekr veya Ömerin hilafetinde müslüman 
olduğunda ihtilaf vard ır. Kendisi sahabeden rivayet etti ğ i gibi ,ilimde 
temayüz etmi ş  olan İ bn Abbas ve Ebil Hureyre de ondan rivayet etmi ş -
lerdir. Hiç kimse onun Vehb ibn Münebbih gibi eser telif etti ğ ini zikret-
miyor. Ona nisbet edilenlerin hepsi i ş itme yolile gelmi ş tir. Leh ve aley-
hinde çe ş itli haberler mevcud'tur. Durum daha ziyade aleyhindedir. 
İ lk günlerden itibaren kendisine pek itimad edilmedi ğ i görülmektedir. 

117 Ş uara sûresi, 197. 

118 Tabaktitu ibn Sa'd, 112 /111-112. 

119 Feeru'l-islâm, s. 150. 

120 İslam Ansiklopedisi, 1 /42. 

121 Tabakâtu ibn Sa'd, VII, /156. 
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İhn ku-teybe (Ö.276 /883) ile en-Nevevi (6676 /1277) ondan hiç rivayet 
etmezler. Taberi de pek fazla olmamakla beraber ondan rivayet eder. 
Sa'lebi (0.427 /1035) ile Kis&î ondan çok rivayette bulunmu ş lardır 122 . 

Buhâri ise Ka'b'dan hiç bir ş ey rivayet etmemi ş tir 123 . 

Ka'b müslüman olduktan sonra yahudili ğ ini devam ettirdi ğ ine 

dâir misaller vard ır. Ebû vâilden rivayet edildi ğ ine göre, bir adam ibn 
Abbasa geliyor ve aralar ında ş öyle bir konuşma ceryan ediyor: 

Nereden geliyorsun ? 

Ş am'dan. 

Orada kime mülâki oldun ? 

Ka'ba 

Ka'b sana ne söyledi ? 

— Bana semavat ın bir meleğ in omuzlar ı nda deveran etti ğ ini söyledi. 

Bunun üzerine İ bn Abbas, Ka'b yalan söylemi ş , o hala yahudiliğ ini 

terk etmedi mi? deyip 4:7Z) 	ı:)1 	 c:)I ) 
( 124 	

ı51 U.; âyetini okumu ş tu '25 . 

Bu muhavereden anla şı hyor ki, o halâ yahudiliğ ini terketmedi mi? 

itâb ı , onun daha evvelce de bu gibi ş eylere te ş ebbüs ettiğ ini ve bu ba-

kımdan da dâima kontrol alt ında bulunduruluyormu ş  gibi bir durum 
arzetmektedir. Ba ş ka bir haberde Ka'b halife Osmana bir hususda ce-
vap verirken Ebû Zer onu iterek, "ey yahudi o ğ lu yalan söylüyorsun 

diyordu" 126  Bu da gösteriyorki Ka'b sahabe aras ında tutulmuyordu. O 
zamanda olgun bir sahabenin bir müslümana bu ş ekilde hakaret etmesi, 

onun kıymetinin derecesini göstermesi bak ımından mühimdir. Son za-

manlarda hakk ında yaz ılan yaz ılarda çok ileri gidilmiş , o islâmiyette 

ilk siyonist olarak gösterilmek istenmi ş tir. Ez-Zehebi'nin (0.748 /1347) 

rivayetine göre,Ka'b"Tevrat ı  okumadığı  halde onda olanları  Ebû Hurey-

reden daha iyi bileni görmedim" demi ş tir. Buda gizlice EVI Hureyreye 
Tevrat ı  öğ retmi ş  olduğunu gösterir.Medinede ilk i ş i dehasını  iş letip, Pey-
gambere yalan isnad etmek gayesini güdüyor. Fakat Hz. Ömer bunu sez- 

122 Fecru'l-isliim, s. 160-161; Is/iim Ansiklopedisi, VI /3. 

123 ez-Zehebi, Tezkiretu'/-Huffilz, Haydarabat 1375, 1/52; Mecelletu'l-Menar, XXVIII /540. 

124 Führ süresi 41. 

125 Tefsiru't-Taberi, XX111134-85; Tefsir ıd-Kessâf, 111/488. 

126 E1-Mes'udi, Murucu'z-Zeheb ve Meddinu'l-Cevher, Mı sı r 1367, 11/348. Bu hususda Aise 

de onu yalancı lıkla itham ettiğ ini görüyoruz. Tefsiru't-Taberi, XVI /51. 
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diğ inden, ona Peygamberden hiç bir ş ey rivayet etmemesini emrediyor 
ve onu daima murakabe alt ında bulunduruyordu. Bu bak ımdan Ömere 
kı zıyor, bu kı zgınlığı ndan dolay ı da onu katlettirmekte mühim rol oy-
nadığı  127, rivayetleri de eksik de ğ ildir. 

Ehli kitabdan islamiyete girenleri, sahabe aras ında, mevkilerinin 
yüksekliğ iyle de temayüz etti ğ ini görmekteyiz. Mesela Sahabe aras ında 
meydana gelen ihtilaflar ı  halletmede hakem rolü oynam ış lardır. İ bn 

Abbasla, Amr ibnu'l-As aras ında Kehif silresinin 86 

âyetinin okunu ş u hakkında meydana gelen ihtilaf ı , Kâ'bu'l-Ahbara 
halletmesi için arzetmi ş lerdir 128 . 

Bizi, bu haberlerin de ğer hükümlerinden ziyade, bu ş ahs ın tefsir-
deki rolü alakadar edecektir. Ona Hibr lakab ının verildiğ ini söylemi ş -
tik Bu lakab, onun geçmi ş  haberler ve Peygamberlerin kitablar ına olan 
vukufundan ileri gelmektedir. Tefsir ve tarih kitablar ında ondan pek 
çok ş eyler rivayet edilmi ş tir. Bazen de isnads ı z rivayetler onun vas ıta-
sile isnada kavu ş mu ş tur. Ondan gelen bir çok haberleri tasdike mukte-
dir olam ıyoruz. Çünkü bunlar ın çoğu islamın ruhu ile ba ğ da ş amıyorlar. 
Mesela, Ka'b ar ş  hakkında, o yarat ı ldığı  zaman tazimle titredi, Allah 
da onu yetmi ş  bin kanatla kuvvetlendirdi. Her kanatta yetmi ş  bin tüy, 
her tüyde yetmi ş  bin vecih, her vecihde yetmi ş  bin ağı z, her a ğı zda da 
yetmi ş  bin lisan var ki, her gün her a ğı zdan yağmur tanesi ve a ğ aç yap-
rakları  kadar tesbih ç ıkar demektedir ' 29. Yine bu ş ahı s Muaviyeye, Zül-
karneyn hakk ında, O atlar ın süreyyaya ba ğ lardı  diyor 130 . İ bn Kesir bu 
haberin islâmiyetle kâbili telif olam ıyaca ğı nı  izah etmi ş tir. Ona ait ha-
berlerden, İ bn Abbas bahsinde de bilgi verilecektir. 

Vehb ibn Münebbih : (0.110-114-116 /728-732-734) Tabifınden olan 
bu ş ahıs isrâili rivayetlerin en mühim menba ı  addolunur. O geçmiş  ha-
berleri, evvelki kitablardan ö ğ reniyordu. Karde ş i olan Hemman ibn 
Münebbih ticaret için Ş ama gitti ğ inde, ona mütalaa etmesi için kitablar 
satın alıverirdi " 2  Onun, Allah' ın kitablarından yetmi ş  iki tanesini oku-
duğu söylenir 132 . Bu zat ın kadere ait bir kitab tasnif etti ğ i ve sonra da 

127 	 fi't-Tarih, Mı s ı r 1356, 111/26. 
128 Sunenu't-Tirmizi, XI /55-56; Tefsiru't-Taberi, XVI/8-9; Tefsiru'l-Kurtubi, XI /49. 
129 Mecelletu'r-Risale, sene 14, s. 362. 

130 Tefsiru ibn Kesir, III/101. 

131 Cevad Ali, Tarihu'l-Arab kable'l-İslam, Bağ dat 1377, VI /71. 

132 el-Matirif, s. 202; Tabak ıltu Fukahâi'l-yemen, s. 57 
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buna piş man olduğuna dâir haberler zikredilmektedir °". Davud ibn Kays 
es-San'âni, Vehb ibn Münebbih'den ş öyle i ş ittiğ ini söylüyor. "Hepsi de 
semadan inmi ş  92 kitab ı  okudum, onlardan 72 si ibadet yerlerinde, 20 
tanesi de insanlar ın ellerinde idi. Onlar bunlar ın pek az ını  biliyorlard ı . 

Bütün bu kitablarda me ş iyyeti ilâhiyyeyi inkar edenin kâfir oldu ğunu 

gördüm diyordu 134 . Bu haberlerin ittifak etti ğ i nokta onun eski din kitab-
larını  okuyup, eski dinler hakk ında geni ş  bilgiye sahip olduğudur. İ bn 

Kuteybe "O ilk haberleri, dünyan ın olu ş u, Peygamberlerin ve hüküm-
darlarm siretlerine ait haberleri biliyordu. Himyer meliklerine ait onun 
bir tasnifini gördüm ki onlar ın kıssaları , ş iirleri, kabirleri bir cild içinde 
idi, O Ebü Hureyreden rivayet etti demektedir 

Bu zatın tefsirde rivayeti pek çoktur. Fakat bunlar ın ekserisi israi-

liyattand ır. Mesela, Hazreti Adem k ı ssas ını  misal alacak olursak 
136 

It--P ^$J yetini Vehb ibn Münebbih tefsir ederken 

Adn Cennetinin ş arkta, nehyolunduklar ı  ağ acın cennetin ortas ında, 

Havvaya hitab edenin y ılan olduğu ve Allah' ın onu karn ı  üzerine 

süründürerek ve ona toprak yedirmekle intikam ald ığı nı  zikredi-

yor' 37, Bunlar tamamen Tevrattan nakledilmektedirl ". Zulkarneyn hak-
kında, Vehb'den gelen uzun rivayetin hakikatle alakas ı  olmadığı  derhal 
anlaşı lır ( 	 Allah buras ını  ölümünden sonra acaba nas ıl diriltecek 

demi ş , Allah da onu yüz sene ölü b ırakmış  sonra direlterek ona 	)139 

âyetinin tefsirinde Kitab ı  mukaddesdeki Yeremya'n ın ' 4° hadisesini an- 

latmaktad ır. Bu ayetteki ş ahs ın Uzeyr veya Yeremya oldu ğu üzerinde 

ihtilaflar vard ır. Kudüsün harab ı ndan sonra tekrar ma'mur olmas ı  me- 

selesi zikredilmektedir ' 4'. Yine (
142 
	o Ul 	 âyetinde 

• 	- 
de Beor o ğ lu Belam' ın kı ssas ı  anlat ılmaktad ır 143 . Bu da aynen Tevrattan 

133 Mu'cemu'l-Udeba, VII /232. 

134 Tabaktitu ibn Sa'd, V /395; Tarihu'l-İslâm, V /16. 

135 Vefeytit, V /88. 

136 Bakara sûresi, 36. 

137 Tefsiru't-Taberi (yeni), I /525-526. 

138 Tekvin, bab 3. 

139 Bakara sûresi, 259. 

140 Yeremya, bal) 1 v.d. 

141 Tefstru't-Taberi (yeni), V /447-454. 

142 Araf süresi 174. ( İ bn İ shak vas ıtasiyle, Mâide sûresinin 13 ncü ayetini izahta 12 ya-

hudi s ı btının isimlerinin tadad ı . Tefsiru't-Taberi, VI /86. Yine İ bn İ shak, itham edilmiyen bir 

ş ahı sdan, onunda Vehb ibn Münebbih'den nakline göre Hazreti Eyyub hakk ındaki rivayeti. Bkz. 

Tefsiru't-Taberi, XVIII /45). 

143 Tefsiru't-Taberi, IX /77-78. 
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almmış tır° 44. Mevzuu uzatacak bu gibi misaller daha pek çoktur. Bu ka-
darlıkla iktifa etmeyi kafi görüyoruz. 

Ş imdiye kadar isrâiliyât lafz ını n dar olarak delalet etti ğ i mana ile 
yahudilikten bahsettik, ş imdi ise onu daha geni ş  manas ı  ile inceleyece-
ğ iz. Islâmiyet zuhur etmeye ba ş ladığı nda, muhtelif din sâliklerini mu-
hatab olarak bulmuş , bu arada hristiyan ve mecusilerle de kar şı laşmış lar-
dı . Müslümanların karşı laşmış  olduğu bu hıristiyanlar, daha ziyade 
Tağ leb ve Necranlı  araplard ı . Onların hıristiyanlığı , te'vil ve felsefeye 
dayanmayıp, nassa dayanan basit bir hristiyanl ıktı  İ lk kar şı la şma bun-
larla olmuş tu. Sonra Suriye ve Irak fethedilince, müslümanlar te'vil 
ve felsefeye dayanan bir h ıristiyanlıkla karşı laşmış lardı . Bu yeni hris-
tiyanhğm, islamiyette bilhassa İ sa ve Mesih meselesi, Ekanim fikri, ka-
der ve ihtiyar sahas ında tesir b ırakt ığı  görülür 145 . O zamanda hristiyan-
lar medeniyet ve kültür bak ımından müslümanlardan üstün olduklar ın-

dan, fâtihler bu unsura muhtaç olmu ş lardır. Müslümanlar Suriye'ye gel-
diklerinde oradaki hristiyanlar ı  islama davet etmi ş ler, dinlerinin hak ol-
duğunu onlara isbat etme ğe kalkış mış lard ı . Bu münaka ş alar bilhassa 
Emeviler devrinde Ş amda çok vuku buluyordu. Abdülmelik'in saray ın-
da mevki sahibi olan Yahya ed-D ıma şki, müslümanlara kar şı  hristiyan-
lığı  müdafa etmek için bir kitab yazd ı . Bu kitab sualli cevabl ı  idi. müslü-
man sana ş öyle sorarsa, ona ş öyle cevap ver ve sende ona ş u suali sor, 
diyordu 146, Bu hristiyanlar ve di ğ er din sâlikleri islamda geni ş  bir anlayış  
içinde, din ve vicdan hürriyetine sahiptiler. Bilhassa Emevi devletinde 
hristiyanlar gayet yüksek mevkilerde idiler. Hatta kendilerine mushaf 
dahi yazdırı lıyordu. "Abdurrahman ibn Avf (Ö. 31 /651) Hire ehlin-
den bir hıristiyana mushaf yazd ırdı , yazana yetmi ş  dirhem verdi. Ba ş -
ka bir haberde Abdurrahman ibn Ebi Leyla (Ö.148 /765) ya, Hireden 
biri 70 dirhem mukabilinde bir mushaf yazd ı . Bir Nasrâninin, Alkameye 
(Ö.62 /681) mushaf yazd ığı  söylenmektedir" 141 . Islam devletindeki muh-
telif unsurlar ın birbirinden medeniyet dersi almalar ına bir şey mani 
olmuyor, hristiyanın müslüman ve meciisiden talebesi oldu ğu gibi, bun-
ların aksi de oluyordu. Hristiyan ve mecusi olan âlimlerin en iyi tale-
beleri ekseriya müslümanlard ı  148 . M.IX nen asr ın ortas ından itibaren, 
müslüman devletlerindeki hristiyanlar ın vaziyeti, evvelkine nazaran 

144 Sayılar, bab 22. 

145 Muhammed el-Behiyy, İslâm düş üncesinin ilâhi tarafı , İ stanbul 1948, s. 76. 
146 Duha'l-İslâm, 1/362-363. 

147 Kitabu'l-Mesithif, s.133. 

148 Barthold. W., İslâm Medeniyeti Tarihi, İ stanbul 1940, s. 26. 
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fenala ş tı . Bunun sebebi müslümanlar ın kültür bakımı ndan yükselmele-
ri, hristiyanlara olan ihtiyac ın azalmas ı  idi. Bu s ıralarda hristiyan 
memleketlerinde, müslüman ve yahudilere kar şı  yap ılan tazyiklerinde 
tesiri olmu ş tur. Fakat ne de olsa, müslümanlar ın İ spanyada u ğ rad ıkları  
zulüm ve cebr, müslümanların elinde bulunan hristiyanlar hiç bir za-
man görmemi ş lerdir ' 49 . Bu serbesti içinde onlar, din ne ş rinde müslüman-
lardan daha fazla istifade etmi ş ler ve bu arada tesirleri de eksik olmam ış -
t ır. 

Müslümanlarla hristiyanlar ın, münasebetlerine di ğer bir âmil de 
islamiyetin bunlarla evlenmeye cevâz vermesidir. Böylece evlenmeler 
vukua gelmiş , baz ıları  müslüman olmuş , baz ıları  da olmam ış tır. Hatta 
baz ıları  da müslüman gibi görünüp eski dinlerinde sebat etmi ş lerdir. 
el-Haris ibn Abdillah (el-Ma'ruf el-Kubba en-Nasraniyye) ın annesi, 
Ömer zaman ında öldüğünde, y ıkanıp defnedilmesi için elbiseleri ç ıkarı l-
dığı  zaman boynunda bir salip bulunmu ş , bunun üzerine defni b ırakı lıp 
dini ahkamına göre gömülmesi için kendi din ehline teslim edilmi ş ti "°. 
Bu dinin di ğer sahalarda tesiri oldu ğu gibi, tefsirde de baz ı  bo ş lukları  
doldurmak için, baz ı  haberleri, islâmiyete ithal edilmi ş tir. Bu hususda 

bir kaç misal verelim Mesela (..1 	 (31 	t?. 
151 	

:0 1  çys LS.)43-12,4 j Bu âyette de Hazreti İ samn ölüp ölmedi ğ i 

meselesi uzun münaka ş alara sebeb olmu ş  "2  tur. Bu arada Vehb ibn 
Münebbihden gelen bir haberde, Allah onu gündüzden üç saat öldürdü, 
sonrada onu kendine kald ırdı  153  denmektedir. Halbuki bu haberin 
İ ncillerdeki hristiyan inanc ından geldiğ i açıkça görülmektedir. Onlar ın 
itikad ınca İ sa öldükten üç gün sonra dirilecektir. "4  Yine Mide iss 

nin mahiyeti hakk ındaki sözler 156  de Incilden 157  nakledilmektedir. 
Hristiyan ustûreleri ekseriye Vehb ibn Münebbih vas ı tasiyle girmi ş tir. 
Mesela. Ismim doğuşu ve hayat ına ait olan k ı sımlarda oldu ğu gibi l". 

149 Ayn ı  eser, s. 27. 

150 Ebu'l-Feree, el-Agâni, Beyrut 1955, 1/56. 

151 Ali İmran süresi, 55. 

152 Bu münaka ş alar için bkz. Tefsirtt't-Taberi (yeni), VI /455-462; Tefsiru ibn Kesir, 

1/366; Tefsiru'l-Menar, 111/316-318. 

153 Tefsiru't-Taberi, (yeni) VI /457. 

154 Luka, 24 /7; Matta, 27 /63-64. 

155 Mide süresi, 112-114. 

156 Tefsiru't-Taberi, VII /80-81; Tefsiru ibn Kesir, 11/116-119. 

157 Matta, 27 /63-64. 

158 Tefsiru't-Taberi, 111/147-177. 
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İbn İ shak'da, mebde ihristiyan olan kimselerden bol bol rivayetlerde 
bulunmuş , bu husus için bize bol misaller b ırakmış tı r "°. 

İ ranın eski dininin islamiyet üzerinde tesiri, daha ziyade eski Iranl ı -
lara halef olan ş iiler üzerinde görülür. Daha do ğ rusu İ ranhlar mazideki 
akidelerini islam rengi alt ında muhafaza etmi ş lerdir. Siilerde mevcud 
olan, yer yüzünün imamdan hali olmayaca ğı  fikri ile, Ali ve evlad ında 
tasavvur ettikleri ilahi kuvvet, eski dinlerinden gelmektedir. Çünkü 
İ randaki Kisra'lar, Padi ş ahlık tâc ım, damarlar ında ceryan eden ilahi 
kandan dolay ı , yalnı z kendilerinin giymeye haklar ı  olduklarını  zanne-
derlerdi. Hele Yezdi Cerd'in k ı zlarından biri Ali'nin o ğ lu ile evlenince, 
ondan gelen nesillere de, eski âdetleri hükmünce ba ğ lı lık göstereceklerdi. 
İş te bu bak ımdan İ ran ı n eski dinlerinin islâmiyete tesiri daha ziyade 
siyasi bak ı mdan zuhur eden fırkalar ın anlayış ları  üzerinde ve bunlar ın 
tefsirlerinde rol oynam ış t ı r. 

f) Umfım ve Husils. 

Bu mesele sonradan hukukçular taraf ından iyice incelenerek baz ı  
kâidelere raptedilmi ş tir. Bu hususda usulü tefsir ve f ıkıh kitablar ında 
izahlar vard ır. Biz burada fıkıhçılar ın bu hususdaki usullerini tetkik 
edecek de ğ iliz. Zira onlar ın bu usulleri daha sonra zuhur etme ğ e ba ş la-
mış  ve ilk örnekleri de İ mam e ş -Safi'i (Ö.204 /819) de görülür "°. 

Halbuki umüm ve husüs meselesi basit olarak Peygamber ve saha-
be devrinde görülmektedir. Bu mesele o devirde basit olarak geçi ş tiril- 

miş tir. Mesela Peygamber ( 	 ) i ( jr? ) ve ( 	) 

ni ( 	) ya tahsis etmi ş ti. Yine ( jJ ) lafz ı nı  ağ aç üzerine 

düş en tatl ı  madde ile izah etmeyip onun emek sarfedilmeden yeti ş tiri- 
len, Allahın bütün nimetlerine Ş amil olabileceğ ini söylemesi bu mese- 
leye ait basit misallerdir. Sahabe devrinde de buna ait misaller bol- 

( 161 	 ) âyetini, dur. Mesela İbn Abbas 	 Abdu'd- 

Dar o ğullarından bir gruba tahsis etmi ş tir 162 . Yine İ bn Abbas 

< 1" 	 d ı 	âyetini, Mekke kâfirlerine 

159 Tefsiru't-Taberi, XV /32., XVI /12. 

160 eş -Ş afi'i, er-Risâle, M ı sır 1358, s. 53-62. Keza e ş -Ş afi'i, Ahkâmu'l-Kur'an, Mısır 1371, 

1 /23-27. 

161 Enfal süresi, 22. 

162 Sahihu'l- Buhdri, VI/77. 
163 İ brahim süresi, 28. 
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tahsis etti ğ ini görmekteyiz' 164. Böyle bir ş ey ilk devirde basit te olsa 
ayeti izah etmede bir kolayl ı k olduğundan, tefsir için mühim bir 
esas te şkil eder. 

g) Nâsih ve Mensilh. 

Kur'an ın tefsirini yapmak ve ondan ameli hükümler ç ıkarabilmek 
için, bilinmesi lazım gelen esaslardan biri de nâsih ve mensilh meselesi"- 
dir. en-Nesh kelimesi lugatta, nakletmek, tahvil etmek, de ğ iş tirmek 
gibi manalar ta şı rm. Kur'an Kerimde ise bir ayetin hükmünü, daha son-
ra vahyolunan bir veya birkaç ayet ile kald ırmağ a nesh denir. 

Nesh hadisesi, Kuran'da yaln ı z ahkâm âyetlerinde zuhur eder 166 . 
Yani nesh'in as ıl hedefi hükümdür. Hükümler zaman, mekan ve duruma 
göre de ğ iş tiğ inden, ş iddetli bir ihtiyaç karşı sında bir hüküm konul-
muş , sonradan bu ihtiyaç zâil olunca, hükmün de yeni vaziyete göre 
değ işmesi icab etmi ş ti. Gelecek ikinci hüküm, birinciye nazaran, fayda 
ve sevab bak ımından, daha iyi veya onun benzeri olurdu. 

Nesh meselesi çok mühim ve çok kar ışı ktır. Asrı  saadette bile mü ş -
rik ve yahudilerin "Peygamberin, sahabilerine önce verdi ğ i emrin hila-
fina ba şka emirler verdi ğ ini görmüyormusunuz ?" diye itirazda bulu-
nuyor, Allah verdiğ i sözü sonradan nas ıl değ iştirebilir ve emri nas ıl 
geri alabilir diyorlard ı 167 . Bu fikirde olan baz ı  islam alimleri de vard ır. 
Mesela, Kur'an ı  Kerimde fiilen neshin olmad ığı nı  inkar eden zât Eb6 
Müslim Muhammed ibn Bahr el-Isfahâni (254-322 /868-934) olmu ş tur. 
Nesh'in gerek Kur'an d ışı nda ve gerekse Kur'an içindeki durumu hak-
kında, nâsih ve mensilhun hükmü hususunda pek çok söz söylenmi ş  
ve bunlar us61ü tefsir kitablar ına dercedilmi ş tirm. Bizim burada nesli 
meselesini ele al ışı mız ilk günlerde tefsir üzerine ne gibi bir tesirde bu-
lunduğunu, muhtasar olarak anlatmak olacakt ır. Prensip itibariyle nesh 
keyfiyetinin aklen caiz oldu ğunda hemen hemen bütün islam ulemas ı  
ittifak etmi ş lerdir. Pratik olarak bunun Kur'anda olup olmad ığı  meselesi 
mevzu bahs olmu ş sa da, ekseri ulema Kur'anda vaki oldu ğunu iddia 
etmiş lerdir. Nesh'in Kur'an ı  Kerimde oldu ğunu kabul edenler, şu iki 

âyete istinat etmektedirler. ( 169 	 .3 1 :k;ı" 	 ) \ 	,,,,, 	 • 

164 Sahihu'l-Buhari, VI /100. 

165 Lisdnu'i-Aratı , III /61. 

166 el-Burhan, 11/33. 

167 Aynı  eser, 11/30. ez-Zerkâni, 	 fi Ulünti'l-Kur'an, Mısır 1372, II /78. 

168 el-Burhân, 11/28-44; el-Itkârt, 11/24-32; Menaltilu'l-Irfan, 11/69-166. 

169 Bakara sûresi, 106. 
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( 170 
	  ;■ i 	 *4•, ı 

	
Bu âyetlerden, Kur'an ı  Kerimin 

kendisinden evvelki kitablar ı  nesh etti ğ i anla şı lırsa da, yine bu 
ayetlerden yeni kurulmaya ba ş layan islam cemaatinin inki ş af ve teka-
mülü icab ı  olarak, emir ve nehiyleri ihtiva eden baz ı  ayet hükümlerinin 
kaldırı lmas ı  da dü şünülebilir. Bu nesh keyfiyeti, ebedi olan akidelere 
dokunmay ı p sadece ahkamdaki emir ve nehiylere inhisar etmektedir. 
Aynı  zamanda bu tebdil müslümanlar ın dini vazifelerini daha i ş lek ve 
kolay bir ş ekle sokmak, a ğı r olan bir hükmü hafifletmek maksadiyle mey-
dana gelmiş tir. Bu tezi müdafaa eden ekseri ulema, nesh hadisesini 
Allah Taâlaya yak ış tıramamak hususunda kafi bir sebebin ortada mev-
cud bulunmadığı na kânidirler. Bu mesele sahabe devrinde bile mevzi' 
bahs olmu ş , Hazreti Ali bir kassa, nasih ve mensuirû biliyormusun diye 
sormu ş , o da hayır cevab ın ı  verince, kendinide ba ş kalar ını  da helak ettin 

diye cevap vermi ş tir'". Nâsih olan ayet, mensah olan âyetten sonra nazil 
olmas ı  icab eder. Bu bak ı mdan nesh keyfiyeti ayetin izah ında tarihi 

bir rol oynamaktad ır. Mesela' ( 172 • ^ _li C..):SiJUP J ) 

âyetini izah ederken, İ bn Ömer bu ayetin mensuh oldu ğunu söylemek 

suretiyle, tarihi bir yol takip etmi ş tir'". Yine İ bn Abbas L.:0 	) 

( 174 F. 	
.1' 	âyetinin izah ında °" 

	
176 	d 	L}.4.„4  

ayeti, hem ( " 7  '‘:), 2_9 1 	âyetini ,hemde cahiliyet devrinde 

cari olan, mal ın erkek evlada kalmas ı  âdetini nesh etti ğ ini zikret-

mektedirm. Bu hususda k ıblenin tahvili, ş arab ın tedrici olarak haram 

edilmesi gibi misaller d ı  ha pek çoktur. 

Netice olarak diyebiliriz ki, ayetlerin tarihi bir yolla izah edilip aç ık-
lanmas ı  bak ımı ndan nesh meselesi mühim rol oynamaktad ır. Bu bak ı m-

dan Kur'an ın tefsirini yapmak isyteyen bir kimseye muhtelif bilgiler 
yan ında, nesh meselesini bilmesini de ş art ko ş muş lardır. Zira Kur'an ı  
Kerim sadece ibret al ınacak bir kitab de ğ ildir. Onda bütün insanh ğı  
saadete ula ş tıracak hatt ı  hareket kâideleri mevcuddur ve kendisine in-
tisab edenlerin nas ıl hareket etmeleri laz ı m geldiğ ini bildirmektedir. 

170 Nahl süresi, 110. 
171 el-Bur/1(m, 11/29; el- Itlecin, 11/24-25. 
172 Bakara süresi, 184. 
173 Sahihu'l-BulIri, VI 30. 
174 Nisa süresi, 12. 
175 Sahihu'l- Bu/Ii-n..4 VI /55. 
176 Nisa süresi, 10. 
177 Bakara süresi, 180 
178 Fethu'l- Bâri, VII1117 O. 
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Psikolojik olarak, iyi veya kötü âdetlere saplanm ış  olan bir cemiyeti, 
bu alış kanlıklarından bir anda kopar ıvermek mümkün de ğ ildir. İş te 
Kur'an ı  Kerimde, insanlar ı  ve cemiyetleri dini bir taktikle veya ba şka 
bir deyimle tedrici olarak yumu ş atmak suretiyle kendisine yakla ş tı rmış  
oluyordu. Bu bak ımdan, onu iyi anlıyabilmek, hatta do ğ ru hüküm ve-
rebilmek için nesh meselesini bilme ğe ihtiyaç vard ı r. 

2 – SAHABE TEFS İ R İ NDEN ÖRNEKLER VE BU TEFS İ R İ N 
HUSUS İ YETLER İ  (Umumi Olarak) 

	

Örnek 1 — 	j;,22:, 	Jc. 

fi.) 1 	 j t; 179 . Ç.J.■-C4 

.0„ 

	

Lh; 	 j; 4:; 	 ii' 

Hazreti Peygamberin, a ş ürâ günü ve her ay ın üç gününde oruç tut-
tuğu gelen rivayetlerden anla şı lmaktadır 181 . Hiç ş üphesiz Peygamberin 
bu ibadeti her nekadar di ğ er müslümanlara farz k ı lınmamış  olsa bile 

vahye müstenid bir ibadettir. Ancak 

( 182  (' 	âyetinin nâzil olmas ı ndan sonra müslümanlara ramazan orucu 

farz k ı lınmış  ve bunu takip eden âyette de kimlerin oruç tutabilece ğ i 
belirtilmi ş tir. Bu hususda, âyette hasta olanlar ın ve yolculu ğ a ç ıkanların 
iyile ş tikten ve yolculu ğun hitamından sonra üzerlerine farz olan orucu 
tutmalar ı  laz ı m geldiğ i kat'i olarak belirtilmekle beraber, bunu takip 

eden âyette 	 ) geçen ( 4;91.4. ) 
kelimesinin sahabe tarafından as ıl H  ifade etti ğ i mana tam olarak 
anla şı lmamış  ve "üzerlerine oruç güç gelen kimseler, fidye vermek 

suretiyle orucu terk etmi ş lerdir" °". Bunun üzerine 	 ) 
( 184 

179 Bakara süresi, 184. 
180 Sahihu'/-Buladri, VI /30; Sünenu'n- Nes tü, IV /190-191. 
181 Tefsiru't-Taberi (yeni), III /419. 

182 Bakara süresi, 183. 

183 Sahihu'l- Buldtri, III /45. 

184 Bakara suresi, 183. 

âyeti ve bunu takip eden âyetler nâzil olmu ş  ve 
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Ramazan orucu hususundaki hükümler tamamlanm ış tır. Acaba so ıi 
olarak zikretti ğ imiz âyet nâsihmidir. Nâsih oldu ğunu kabul edenlerin 

mensûh olarak ortaya koyduklar ı  r ui, Z! -ki 4; j;12 	 ) 

( 	âyeti hakikaten mensiihmudur. Biz, ekseri ûlema 185  tarafından 

mensûh olduğu söylenen bu âyet üzerindeki incelememizi derinle ş tirme-
ğe çalışı rken dolay ısiyle sahabenin tefsir hususunda anlay ışı m ve takip 

ettikleri yolu da anlam ış  olaca ğı z. Ayette zikri geçen ( ) 

kelimesinin İbn Abbas ve İbn Ömer tarafından de ğ iş ik manalarda an-
şı lması , âyetin mensûh veya gayri mensûh oldu ğu neticesini tevlit et-
miş tir. İ tâka kelimesi lugatta, gücü yetmek, dayanmak manas ına gelirse 
de 186  esasında güç tükenmek zor dayanmak gibi manaya gelmektedir " 7. 
Hatta takat ın, vusu' ve istitaâ 18s  manalarma müradif oldu ğu söylenirse 
de, esasen aralar ında fark vard ır Çünkü vusu' bir ş eye kolaylıkla kâdir 
olmaktır, takatte ise ş iddet ve me ş ekkatle kâdir olma manas ı  vardı r. 
Kur'an Kerimde güç yetme manas ına umumiyetle istitaa lafz ı  kullanı l- 

dığı  halde burada ( 	) buyurulmayıp ( 	) buyurulmas ı  
da bunun tatvik manas ında oldu ğunun bir delilidir 189 . 

İ bn Abbas mezkûr kelimeyi, oruç tutma ğa muktedir olmıyan kim-
seler yani daha sonraki âyette zikredilen hasta ve yolculardan ba şka 

kimselere atfetmi ş , aynı  zamanda bu manayı  verirken, oruç tutmalar ı  
mümkün olan, fakat biraz güçlük çekecek kimseleri kasdetmi ş  değ ildir. 

Yani burada tamamiyle ihtiyarlam ış  ve ileride kaza ile tutamad ığı  orucu 
iade etmesine imkân bulunmayan kimseleri nazar ı  itibare almış tır. 
Bu duruma göre baz ılarınca, mensûh oldu ğu zikredilen bu âyetin ş eriat-
te hükmü tatbik ediliyorsa, yani oruç tutma ğ a muktedir olmayan, bila-
here kaza etmesinede imkân bulam ıyan kimseler tarafından eğ er fidye 
ödeniyorsa, âyetin mensûh oldu ğunu ileri sürmek lüzumsuz görülür. 
Buna mukabil, âyetin Mensûh oldu ğunu söyleyen İbn Ömer ve Seleme 

İbnu'l-Ekva' ı 90  ya gelince yukar ıda zikretmi ş  olduğumuz ( 	) 

istitaa manas ında alarak, gücü yetenler oruç tutmad ıkları  takdirde 

185 Tefsiru't-Taberi (yeni), 111/434; Fethu'l-Biiri, VIII /125; Umdetu'l-Kari, VIII /483. 

186 Lisanu'l- Arab, X/232. 

187 Aynı  eser, X /233. 

188 Aynı  yer. 

189 Kur'ân- ı  Kerimde bu kelimenin geçti ğ i yerlere bak ını z. Bakara süresi 184, 249, 286. Ali 

hudut süresi 180. 

190 Sünenu'n-Nesiii, IV /190-191. 
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fidye versinler demek olur ki, bu da muhayyerlik ifade etmektedir. Bu 
manaya da hak vermemek mümkün de ğ ildir. Nitekim orucun farz k ılın-
mas ı  üzerine, bir çok sahabe de bu mallar anlamak suretiyle orucu ter-
kedip fidye ödeme yolunu tutmu ş lard ır. Ayetten anla şı lan mana e ğ er 
istitaa ise, bu takdirde ş üphe yokki biraz güçlük hissedenler, fidye ver-
meğ i bu güçlüğe tercih etmi ş lerdir. Halbuki oruçtan maksat bu gibi 
güçlüklere nefsi al ış t ırmak ve onu terbiye etmektir. Bu yönden 

( 	 ) âyetinin, yukar ı daki âyetin bu mana- 

daki anlamın ı  ıı esh etti ğ ini kabul etmek icab eder. 

Görülüyor ki, gerek İ bn Abbas ve gerekse İ bn Ömer, farz olan 
Ramazan orucunu tutam ıyacak kimseler hususundaki anlay ışı  izah 
bakı mından ihtilaf etmi ş lerdir. Yani İ bn Abbas bu âyeti İ htiyarlamış  
erkek ve kad ına tahsis yolile te'vil ederken, İ bn Ömer de bu âyetteki 
anlayışı n istismar edildi ğ ini görerek ve âyetin tarihi yönden durumunu 
göz önünde bulundurarak, nesh edilmi ş  olduğunu ileri sürmü ş tür. Yani 
burada bir hakikat ın beyan ı  tahsis ve tarih yoliyle anlat ı lmaktad ır. 

	

Örnek 2 — „Cu I 	L.5 ;,11 	 d:1.11 4.9.; j 	 . 

	

C.11 	 » 

Lrot.f 	LAt.29 	,Ise;y, i ■ 	L11;.; 	4....„.:2.; 	,lPI £1.) I I J31; 

j1; 	 L.4ŞLI 	Li ı; c  

c 	c): 1 Jl; 	 JL; 	5?u, 

„:„„ 	47k)I 	 .ı:u I :ıı 112., 	 jr) 	J 

191 43 LF:1 

Burada Seçkin Sahabeden olan Hazreti Ömerin, dini bir hükmü 
remiz yoliyle izah etti ğ ini miiş ahede etmekteyiz.Ömer sahabeye bu üyeli 
sorduğunda, Allah bilir diye cevap veriyorlar. Bunun üzerine Ömer 
kı zıyor, biliyoruz veya bilmiyoruz diye cevap veriniz diyor. Acaba 
burada Omerin kı zmas ına sebeb nedir? Biliriz veya bilmeyiz deyin sö-
zünden anla şı ldığı na göre, Ömer, onlara âyetin manas ı nı  bilip bilmedik-
lerini sormak istiyor onlar ise, sebebi nüzulünü soruyor zanniyle, Allah 
bilir diyorlar. Hakikaten âyetin sebebi nüzulünü her sahabenin bilmesi 
icab etmez, hükme sebeb olan hadiseyi bizzat görenler bilir. Bu bak ım- 

191 Sahihu'l-Buhetri, VI/39; Tefsiru't-Taberi, V/545. 
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dan Ömerin k ı zmas ı , sebebi nüzulü sormay ı p, ayetin manas ını  anlayıp 
anlamad ıklarım anlamak istemesindendir. Zira arap diline vak ıf olan 
her müslümanın Kur'amn manas ını  bilmesinin liizumuna i ş aret ediyor 
ve onlar ın Allah bilir demelerine k ı zıyor. Biliyoruz veya bilmiyoruz 
deyin ki, ö ğ retelim ve ö ğ renin demek istiyor. Zaten bu baberin neticesi 
bu manay-a delalet etmektedir. İ bn Abbas, bu ayetin ameller için bir 
darb ı  mesel olduğunu söylüyorsada, hangi ameller için oldu ğunu bilmi-
yor. Bunun üzerine Ömer, "zengin bir adam ki Allaha yararl ı  ameller 
yapıyor, sonradan ona şeytan gönderilip yapm ış  olduğu bu iyi âmelleri 
yok edinceye kadar masiyet i ş liyor" remzi ile izah ediyor. Zaten bu misal 

1 " L5';3 	 ı  L » ayetini izah eden 

misallerden biridir. Yani vermi ş  oldukları  sadakalar ı  eziyet vererek ve 
minnet alt ında b ırakmak için verenlerin sadakalar ımn nas ı l ibtal edildi-
ğ ini vaz ıh olarak anlatmak için sunulmu ş tur 193 . 

Örnek 3 — 	 - c:.51 	: 	t•P C.7) 

195 	 t; 194  (c 	'S? 

Bu ayette yer yüzünde yürüyen canl ılar ın, Allah nazar ında en kö-
tüsü, sa ğı r ve dilsiz olup, ak ı l ve idrâki olmayanlard ır, diye buyurulmak-
tadır. Buradaki sa ğı r ve dilsizlik, ruhen sa ğı r ve dilsiz olanlara racidir 
yani kula ğı  varken hakkı  duymayan, dili olup hakk ı  söylemeyen, sa ğı r ve 
dilsizler kastedilmektedir. İ bn Abbas, bu ş ahısları  Kurey ş in bir kolu 
olan Abdu'd-Dar o ğulları ndan bir gruba tahsis etmektedir. Yani ayette 
mecazi yolla bildirilen kimseleri, tahsis etmek suretile ayeti aç ıklamış  
oluyordu. Enfal suresi, islam ın ilk harbi olan Bedir muharebesini tasvir 
etti ğ inden, Abdu'd-Dar o ğullarm ı rı  bu muha•ebede oynad ıkları  rolün 
ehemmiyetini bildirmektedir. Bu hususda ba ş ka rivayetler varsa da, 
Taberi, siyak itibariyle İ bn Abbas ı n sözünü tercih etmektedir '". 

Örnek 4— Lı,ı l 	 (1't »: 	 . 
..- 	 • 

192 Bakara süresi, 264. 

193 Bu husus için bkz. Tefsiru' ı -Taberi. (yeni), V /550. 

194 Enfl'al sûresi. 22. 

195 Sahihu'l-Buluiri, VI177; Tefsiru't-Taberi, IX /132; Tefsiru Lim Kesir, 11/297. 

196 Tefsiru't-Taberi, IX/131-132. 

197 Sahihu'l-Bullri, VI1100. 
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(Allah' ın nimetini küfre tebdil edenleri görmüyormusun) 198 . Bu ayet-
te İ bn Abbas, Allah' ı n vermi ş  olduğu nimete ş ükretmeyip onu de ğ iş -
tirenlerin kimler oldu ğunu tahsis yoliyle izah etmektedir. Bunlar Mekke 
kafirleridir, demekle onlar ı n kimler olduğunu aç ı klamış  oluyor. Bu hu-
susda gerek İ bn Abbasdan ve gerekse di ğ er sahabe ve tâbffinden gelen 
haberlerin hepsi de tahsis yolunu takip etmi ş ler, yaln ı z aralar ında, ka-
bile veya ş ah ıslar hususunda ihtilaf olmu ş tur 199 . İ bn Abbas'dan birkaç 
rivayet geldi ğ i görülmekte isede buraya ald ığı mı z misalin en sa ğ lam ol-
duğunu ibn Kesir zikretmektedir 2". İ bn Abbas'dan gelen bu muhtelif 
ayr ı  rivayetlerin izah ını  ileride tefsirdeki metodundan bahsederken 
zikredece ğ iz. İ bn Hacer "Burada kasdedilenler Benû Umeyye ve Benû 
Mahziim'un hepsi değ il, baz ı s ı  kastedilmektedir. Bunlar da, Benû mah-
zûmdan Ebû Cehl, Benû Umeyyeden Ebû Süfyand ır 201 . demektedir. 

Örnek 5 — 	 C72 » 	 (..)) 	• • • 

4•*=*-•.? 	 * rA' 
	

« 	-4:".■ •••■:1P 

202 	• 

İ bn Abbas (Nitekim bölü ş enlere, Kur'an ı  parçalara ay ı ranlara azap 
göndermiş tik) 2 °3  âyetini ehli kitaba tahsis etmektedir. Onlar Kur'an ı  
kı sımlara ay ırıp bazı sı na inand ı lar baz ı s ını  inkâr ettiler demektedir. 
Ayetlerin siyâk ve sibâk ından anla şı ldığı na göre, bunlar ın ehli kitaba 
tahsisi mümkün olduğu gibi, Kure şy müş riklerine de te ş mil edilebilir. 
Çünkü onlar da Kur'an' bölümlere ay ırmış , bir k ı smı  ş iir bir kısmı  sihir, 
diğ er bir kısmı  ise eskilerin ustûreleridir demi ş lerdi 204 . Müfessirler bura- 

daki 	) lafz ımn manas ı nda ihtilaf etmi ş lerdir. Bu da kelimenin 

i ş tikakını  farkl ı  anlayış tan ileri gelmektedir 205 . Baz ı ları  bu kelimenin 

müfredi 	) dür. Bunun asl ı nın da tefrik etmek ve ay ı rmak 

manas ına olan ( 	) den geldiğ ini söylerler. Burada (.3 ) harfi 

198 Ibrahim süresi, 28. 

199 Bu haberler için bkz. Tefsiru't-Taberi, XIII /130-132; Tefsiru İbn Kesir, Il /538; Tefsi-

ru'l-Kurtubi, IX /365. 

200 Tefsiru ibn Kesir, II /538. 

201 Fethu'l-Briri, VIII /264. 

202 Sahihu'l-Buhüri, VI /102. 

203 Hier süresi, 91. 

204 Tefsiru't-Taberi, XIV /39-41. 

205 Tefsiru'l-Kurtubi, X /58-59. 
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eksik yaz ılmaktadır. Bazıları  da bu eksik yaz ılan 	) de ğ il ( A ) 

harfidir. ( 	) nün aslı  ise ( 	) demi ş ler, buna delil olarak ta 

( 	) asl ı , nasıl ( 	) ise, bu da onun gibidir demi ş lerdir. el- 

Ferra da ( 	) den mülhem olarak arap dilinde ( 	) kelimesi 

9 o 
) manas ınadır demi ş tir206 . ( 	) kelimesinin arap lisan ında, 

nemime, yalan, kubh gibi manalar ı  vard ır 207. Zamah ş eri ise bu ( 	) 

kelimesini, cüzler manas ına alarak, müfredi 	) , bunun da asl ı  

( ö9 	) demektedir 208 . Demek oluyor ki müfessirler aras ında zuhur 

eden ihtilaflar, bazen kelimenin i ş tikakını  değ iş ik anlamaktan ileri 
gelmektedir. Bunun da ilk günlerdeki en mühim sebebi, arap yaz ı sının 
ileri bir durumda olmay ışı nda ve bir kâideye raptedilmemi ş  olmasında 
aranmal ıdı r. 

Örnek 6 — 	 .4«.Wy 	. 

:joo ı̂ lS L11; 2"(( 
210 

• 

İ bn Mes'ud burada Allah'a yakla şmak için eâhiliye araplar ımn 
neleri vesile ittihaz ettiklerini, izah yoliyle anlatmaktad ır. Bu hususda 
gelen haberlere bak ılacak olursa, sahabenin vesile ittihaz edilen ş eylerde 
ihtilaf ettikleri görülürm. İbn Mes'ud'dan gelen haberler araplar ın cinleri 
veya melekleri vesile ittihaz ettiklerini, İ bn Abbas'dan gelen haberler 
ise, Uzeyr, İ sa, Meryem, güne ş  ve ay'l vesile ittihaz ettiklerini göster-
mektedir. Burada İ bn Mes'ud'dan gelen haberler hakikate daha uygun-
dur, Taberi de bu fikirdedir 212 . Çünkü bu âyet, Peygamber zamamndaki 
mü ş riklerin durumunu anlatmaktad ır. Peygamber zaman ında, bilhassa 

206 Lisanu'l-Arab, X111/516. 

207 Aynı  eser ,XIII /515. 

208 Tefsiru'l-Ke şş ilf, 11/459. ( İ bn Manzûr, ez-Zamah şerinin, yukar ıda zikretti ğ imiz mana-

dan, tamamen aksi manay ı  ileri sürdü ğünü zikr eder. Bkz. Lisanu'l-Arab, XIII /515. 

209 İ sr5 süresi, 57. 

210 Sahihu'l-Buldtri, VI /107; Sahihtt-Müslim, IV /2321. 

211 Bu haberler için bkz. Tefsiru't-Taberi, XV /67-69; Tefsirtt İbn Kesir, 111 /46: Tfsiru'l-
Kurtubi, X /279. 

212 Tefsiru't-Taberi, XV /68-69. 
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o muhitte hristiyanl ık, müş riklik kadar yayg ın de ğ ildi ve onlar, Allah'a 

yaklaş mak için put veya buna benzer ş eyleri vesile ittihaz ederlerdi. 

Mes'udi bu durumu ş öyle anlatmaktad ır 213 . "Cahiliyye devrinde araplar, 

dini bakımdan muhtelif fırkalar halinde idi. Onlardan bir k ısmı  muvah- 

	

hid ve 	ikrar ba's ve ne ş ri tasdik, itaat edenin mükafata, âsinin 

de azaba lay ık olduğuna inanıyorlard ı . Di ğer bir k ı smı , Hâliki ikrar 

âlemin hudusunu isbat, ba's ve ne ş ri ikrar edip elçiyi inkar ediyorlard ı . 

Bunlar sanemlere ibadet edip, onlara kurbanlar keserler, onlar için helal 

ve haram icad ederlerdi. Bu hali Kur'an ı  Kerim ş öyle ifade etmektedir. 

,&U 	 L4  (Biz onlara ancak bizi Allah'a✓ 

yakla ş tırmak emeliyle ibadet ediyoruz " 4. Onlardan di ğ er bir grub, 

Hâliki ikrar, Rasulu ve ba's ı  inkâr ediyorlar. Sözleri dehriyyuna 

meylediyor. Kur'an onlar ı  ş öyle vas ıflandı rıyor. 

	

j 	 L;t.:, 	(.? t, 

°('/b 

(Ba's ı  inkar edenler, dirilik bu dünyadaki dirili ğ imizden ibarettir 

burada ya ş ar, burada ölürüz. Bizi ancak zaman ın geçmesi öldürür, 

derler. Bu hususda onlar ın hiç bir bilgileri yoktur, onlar ancak zan ve 
tahmin ile söz stiylerler) 215 . Onlardan, yahudilik ve Nasraniyete meyl 
edenler oldu ğu gibi hiç bir ş eye tâbi olmayanlarda vard ı . Onlarda ba ş ka 

bir grub da meleklere ve cinlere ibadet ederlerdi. Zanlar ına göre cinlerin 

ş eflerinden korunmak için onlara itaat ederlerdi. Ayn ı  zamanda onlar 

vasıtasiyle semadan haberler al ırlardı . Yine onlara göre melekler, Allah' ın 

kı zlar ı  idiler ve Allah'a ş efaatc ı  olmalar ı  için onlara ibadet ederlerdi. 
Kur'ân onlardan ş öyle bahsetmektedir. 

lA e4.J 	4; 	 434 

(Onlar Allah'a k ı zları  olduğunu isnad ederler. Allah ondan tamami-
le münezzehdir. Kendileri de dilediklerine nâil olmak isterler) 216. 

213 Murâcü'z-Zeheb, II /126-127. 

214 Zümer süresi, 3. 

715 Câsiye süresi, 24. 

216 Nah! sûresi, 57. 
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Örnek 7 — L jjl l l 	lAi 	,& ■ 	c'7) (:) • • • 

.13„ı l 	 f.: 	L9J1 	 c. 217  Ly...L,M 

2" 	 JA.U.1 	 zı .1 
İbn Abbas "Sana gösterdi ğ imiz rüya'yı  da Kur'anda mel'un olan 

ağ ac ı  da insanlar ı  denemek için vesile yapt ık" âyetini dini olarak izah 

etmektedir. Bu âyet surenin ba ş  tarafında zikredilen 
( 219 .,71.J 	) 

rü'yetine i ş arettir. Zira bundan dolay ı , müş riklerin iman etmesi bir yana 
iman edenlerden baz ılarının bu hadise üzerine irtidad etmeleri gibi büyük 
bir fitne zuhur etrni ş ti220 . Ayette rüya lafz ı  kullanıldığı ndan bunun uy-
kuda cereyan eden bir rüya oldu ğuna kil olanlar olmu ş sada 221 , bu doğ ru 

de ğ ildir. Çünkü uykuda görülen rüyada, semavata ç ıkmak, ula şı lmıya-
cak yerlere gitmek herkes için vaki olabilir. Böyle rüya gören bir kimseye 
de bu gibi ş eyleri gördü ğünden dolayı  hücum edilemez. E ğ er mi'rac uy-
kuda görülen bir rüyadan ibaret olsayd ı , onun fitne imtihan olmas ının 
elbette manas ı  kalmazdı . Rü'ya, Fu'la vezninde masdard ır222 . Uyku halin-
de görülen ş eylere isim olmu ş sa da esas ında görmek demektir. Bu ayet-
tede görmek manas ında istimal edilmi ş tir. Burada rü'yet kelimesi kul-
lanılmayıpta ra'ya kelimesinin kullan ılışı ndaki hususiyetler şunlar olsa 

gerektir. Buradaki ru'yet geceleyin vaki olmu ş tur. Miraca ait hadiseler-
de görüldüğü üzere 223 , Peygamberin gördü ğü ş eyler meyanında, rüyada 

olduğu gibi misali olarak gösterilmi ş  kı sımlar vard ır. Mesela cennet ve 
cehennemi a ş ikar olarak görürken, içlerinde bütün ehli cennet ve ehli 
ilan da görmüş dü. Halbuki bunların bir ço ğu henüz dünyaya dahi, gel-
memiş  olduklarından, bunların vuku'dan önce misal suretinde görülmü ş  
oldukları  anla şı lmaktad ır. Bunlardan dolay ı  rü'ya kelimesi istimal olun-
muş tur. Bu bak ımdan İ bn Abbas' ın bu âyeti gözle görmek manas ında 
olarak anlat ışı  daha uygun dü ş mektedir. 

Yine İbn Abbas'ın ( 	 ) âyetini 	 ) 

ile izah! tamamen Kur'an ın ruhuna uygundur. Çünkü Kur'a ınn 

217 lira sûresi, 60 
218 Sahihu'l- Bult ılri, VI /107-108; Sünenu't - Tirmizi, XI /293. 
219 isrâ süresi, 1. 

220 Tefsiru't-Taberi, XV /71. 
221 Aynı  eser, XV /72-73. 
222 Lisanu'l-Arab, XIV /297. 
223 Tefsiru't-Taberi, XV /2-14. 
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muhtelif surelerinde bu kötü a ğaçtan cehennemliklerin taâm ı  olarak 
bahsedilmektedir 224 . Ş ecere-i mel'une hakk ında bir kaç kavil söylenmi ş - 

se de 225  bunların en uygunu ( 	 ) olan ı d ır. Diğerlerinin 

zayıf olduğu kaydedilmektedir 226 . Hatta Abdullah ibn Ömer'den şecerei 
mel'unenin el-Hakem ibn ebi'l-As ve o ğ lu olduğu zikrediliyorsa da, 227  İbn 
Hacer bu haberin isnad ının zay ıf olduğunu söylemiş tir 2". Ş ecerei melune-
nin, ş ecerei zakkum ile izah edilmesi isra hadisesini yalan sayan muannit-
lerin lanete duçar olacaklar ına bir iş arettir. 

Örnek 8 — 	J1.; (( 229 	ji  
230 

Bu örnekte !bn Abbas ( .)1"A 	) âyetini tarihi olarak 

izah etti ğ ini görmekteyiz. ed-Dahhak'tan rivâyete göre, Hazreti Pey-
gamber Mekkeden hicreti s ı ras ında, Cuhfe denilen mevkide bu ayet nazi1 
olmuş tu 23 '. Bu duruma göre meâd, ölüme; redden murad da do ğmuş  ol-
duğu Mekkeye iadedir. Yani ahirete irtahal etmeden önce Allah seni 
doğduğun yere getirecek orayı  feth ettirecektir demektedir. Bu ayet 
hakkında İbn Abbas'dan muhtelif kaviller gelmektedir 232 . İbn Hacer 

J ∎ 	) ın ( Z.471 J,i ) ile izah edilmesi haberini isnad 

bak ı mından zayıf bulmaktad ır233 . Katade vas ıtasiyle İbn Abbas'dan 
rivayet edilen bir haberde, İ bn Abbas' ın bu ayetin manas ını  gizlediğ i 
zikredilmektedir 234 . İ bn Abbas' ın bu ayeti bazen Mekkeye dönü ş  bazen 
ölüm, bazen k ıyamet günü ile izah etmesi, ayetin manasm ın bunların 
hepsine birden delâlet edebildi ğ ini gösterir. Yani mead lafz ının lugavi 
manas ı  ve diğer âyetlerle takviye edilerek bu manalar ın verilmiş  olmas ı  
mümkündür. Meâd lafz ı , lugatta masir, merci', ahiret manalar ı na gel- 

mektedir 235 . 236 ‘...P.LP 	 ) ayeti nazar ı  e 
224 Saffât 62; Vâkm 52; Dulain 43. 
225 Bu kaviller için bkz. Tefsiru't-Taberi, XV /73-74. 
226 Tefsiru ibn Kesir, III / 49. 
227 Umdetu'l-Kari, IX /13. 
228 Fethu'l-Bdri, VIII /278. 
229 Kasas süresi, 85. 
230 Sahihu'l-Buhâri, VI /142. 
231 Tefsiru ibn Kesir, 1111403; İ rşadu's-Sâri, VII /273. 
232 Bu kaviller için bak ınız. Tefsiru't-Taberi, XX /72-73; Tefsiru ibn Kesir, III /402-403; 

Tefsiru'l-Kurtubi, XIII /321. 

233 Fethu'l-Bdri, VIII /317. 
234 Tefsiru ibn Kesir, 111 /403; Fethu'l-Bdri, VIII /361. 
235 Lisanu'l-Arab, 111/317. 
236 Araf sûresi, 5. 
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dikkate al ınırsa ona ölüm veya ahiret manas ını  verebiliriz. Ama sebebi 
nüzulü dü ş ünecek olursak onun tekrar Mekkeye iade edilece ğ i açık 
olarak görülür. 

Örnek 9 — 	 (:) 1 ‘j.c. .. 

4.1t- 	 JT 	 ((" 7 ‘..;:;_'Z11 	'11» 

‘s :,11 

238:■,.511 ,5, 	 ç‘t:i 

Bu örnek bize ib ı l Abbas ile talebesi olan Said ibn Cübeyr aras ın-
da nas ıl bir anlayış  fark ı  bulunduğunu anlatmas ı  bakımından ehemmi- 

yetlidir. İbn Abbas'dan ( (.3).11Li 	 âyeti soruldu ğunda, 

Said ibn Cübeyr, Ali Muhammet karâbeti deyivermi ş , bunun üzerine 
İbn Abbas, Said'e acele ettin, Kurey ş ten bir bat ın yoktur ki, Peygam-
bere karâbeti bulunmas ı n, hiç olmazsa sizinle aramdaki karâbete riayet 
edin demektedir. Burada Said ibn Cübeyr ile İ bn Abbas aras ında zuhur 

eden görü ş  fark ı  (tj,211 ) kelimesinin lugât manas ını  anlayış tan 

zuhur etmektedir. (L312 ) kelimesi masdard ır, nesebde yak ınl ık, 

rahim yakınlığı  manalar ına gelmektedir 239 . Kur'an' Kerimde geçen 
kurba kelimesi daima h ı s ımlığı  yani rahim h ı sımlığı nı  gösteren bir ma- 

nada kullan ılmaktad ır 240 . Halbuki ibn Abbas' ın geniş  olarak ( (3)31  ) 

kelimesini, Peygamberin h ı s ımlarından dış ar ı  ç ıkarıp, onu komşularma 
hatta bütün Kurey ş e te ş mil etmesi lugavi bakımdan uygun dü ş memek- 

tedir. Zira (L3 	) kelimesinin Kur'am Kerim de yak ın komş ular 

için kullanıldığı  ş ekil ( 
241 ‘3..) ;i1 	

I ) dar. Bu bak ımdan mücerret 

( L3)2 ) kelimesinin bütün Kurey ş e te şmil edilmesine lugat bakı -

mından imkan görülmemektedir. Peygamberin, Ali beytini medh 
eder mahiyetteki sahili haberler de nazara dikkate al ınacak olursa İ bn 
Cübeyrin anlayışı  lugavi bak ı mdan daha do ğ rudur. Tefsir kitablarmda 

237 Ş ura süresi, 23. 

238 Sahihu'l-Bulı ttri, V1/162, Sunenu't-Tirmizi, XII /130-131. 

239 Lisânu'l Arab, 1/665 

240 Bu kelimenin Kur'an'daki kullamh ş  şekli için bkz. Bakara suresi 83, 176. Mide süresi, 

109 Teybe süresi, 114; Nisâ süresi, 7,35. 

241 Nisâ süresi, 35. 
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bu hususda gelen haberler 242  ve ekseri müfessirler İbn Abbas' ın vermi ş  
olduğu manayı , dini siyasete daha uygun gördüklerinden, tercih etmi ş -
ler, buradaki hitab ın Kurey ş e tahsis edilmi ş  olduğunu söylemi ş lerdir. 243  
Arab kabileleri birbirlerine karâbet ba ğ lariyle bağ lı  idiler ,Burada onlar ın 
akrabal ık sevgisini gözetmelerinden maksat, birbirlerile didi ş mekten 
vazgeçmelerini ve birbirlerini sevmelerini temin etmektir. Mademki 
nübüvvet ve risaletle gelmi ş  olmam ı  tan ı mıyorsunuz, hiç olmazsa ara-
mızdaki akrabal ık hukukuna riayet edin de sözlerimi dinleyin demek 
istediğ i ayetin geli ş inden ve dini yönden daha cazip görülmektedir. 

El-Hasen el-Basri ve Katade ( (J .)..j 1  ) kelimesini yakınlıkta 

meveddet manas ına alm ış lar. Bu kelimeyi güzel amellerle Allah'a 
yaklaş mak, yani kurbet manas ında kullanm ış lardı r 244 . Hatta bu âyet 
fırkalar aras ında istismar edilerek, Fatma ve evlad ına ait meveddet 
olduğunu söyleyenler ç ıkmış sa da, İbn Kesir bunun Ş i'i bir haber oldu-
ğunu ve isnadında bir ş linin bulunduğunu zikrederek, haberin zay ıf 
olduğunu ileri sürmüş tür 245 . Hakikatte bu ayet Mekke devrine âittir. 
Hazreti Peygamberin k ı zı  Fatımanın evleni ş i ise Bedir muharebesinden 
sonra, yani Hicretin ikinci senesinde Medinededir. Bu bak ı mdan ayetin 
Fat ı maya isnad ı  sureti kat'iyyede vak ı aya muvafık de ğ ildir ve böyle 
bir isnad do ğ ru olamaz. 

Örnek 10 — 	 :;P 41 .); 	:fr • 	• 

: 	ji.a11 	 j  

Burada ayetin muhtevi oldu ğu manan ın tarihi bir vakı a ile izah 
edildi ğ ini görmekteyiz. "Hani onlar üst ve alt taraf ından üzerinize gel-
miş lerdi de, gözler y ılmış , yürekler g ırtlaklara gelmi ş ti" 247  Acaba müslü-
manlar aras ında bu durum nezaman zuhur etmi ş tir. Bu deh ş etli korku 
ve heyecana sebeb olan hâdise nedir? İş te Hazreti Ai ş e, Hendek muha-
rebesinde i ş aret etmekle bu ayeti izah etmi ş  oluyordu. Zaten ayetin 

242 Bu haberler için bkz. Tefsiru't-Taberi, XXV /13-16; Tefsiru ibn Kesir, IV 1111-113; 

Tefsiru'l-Kurtubi, XVI /21-22. 

243 Tefsiru'l-Kurtubi, XVI /21. 

244 ümdetu'l-Kiin, IX /134. Tefsiru'l-Kurtubi, XVI /22. 

245 Tefsiru ibn Kesir, IV/112; Irşadu's-Stiri, VII/317. 

246 Sahihu Müslim, IV 12316; Tefsiru't-Taberi, XXI /74. 

247 Ahzüb süresi, 10. 
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başı nda bulunan ( ) lafz ı , geçmi ş  hadiseyi gösteren zaman zarfı  
olmas ı  hasebiyle, bu ayetin tarihi bir valuay ı  iş aret ettiğ ini göstermek-
tedir. 

Örnek 11 — 

2 49 	

-j—j 	

j 	(( 248 1.0b.) ,  

•  

Bu örnekte dini bir müşkülün halledilme yoluna gidildiğ ini gör-
mekteyiz. "Içimizde ona u ğ ramıyacak, bir kimse yoktur, Allah ın olup 
bitmiş  hükmü budur", Bu ibareden anla şı lıyor ki, herkes cehenneme 
uğ rayacakt ır. Halbuki, Kur'am Kerimde iyi amelde bulunanlar ın cen-

nete nâil olup, cehennemden uzak olacaklar ına dâir haberler pek bol-
dur. Bu bakımdan bir müşkil zuhur etmektedir. Bu mü şkilin halli saha-
beyi me ş gul etmi ş tir. Ayetin mahiyeti hakk ında sahabe ve tabilindan 
muhtelif rivayetler vaki olmu ş tur 250. Bazı sı  vürfıddan maksat duhul'dür; 
bazı sı  buradaki duhül kafirler içindir, mü'minler bundan hariçtir demi ş -
ler; baz ı sı  cehennem üzerinden geçi ş  olarak, baz ı sı  da, buradaki vürudun 
mü'min ve kafir için umilmi olduğunu söylemiş lerdir. Mü'min için olunca, 
mürûr; kafir için olunca, vür ıld manas ındadır deyenler olmu ş , Ba-
zı sı  da duldildan maksad mü'mine dünyada hastal ık s ıkıntı sı  ve ate ş -
den isabet eden ş eydir. Baz ısı  bütün insanlar götürülür, mü'minler ora-
dan döndürülür manas ında almış lard ır. Taberi de bu son kavli tercih 

etmektedir 25t
, Bütün bu kavillerden anla şı lıyor ki, onlar ( 	) 

kelimesinin delalet etti ğ i mana üzerinde ihtilaf etmi ş  oluyorlar. el-Vird 
lugatta su hissesi, vürild suya gitmek, irâd suya götürmek, mevrüd 
varılan su manalarına gelmektedir 252 . Lugat bakımından ona mana ver-
mek isteyenler, vürûd'un duhul manasma gelemiyece ğ ini söylüyorlar. 
Mesela Sa'leb bu ayet "onlar kafirlerle birlikte sevkedilirler, kafirler ce-
henneme sokulur, müslümanlar ise sokulmaz demekte" 253  ve buna delil 
olarakta " şüphe yokki kendileri hakk ında, evvelce saadet vadine nail 
olanlar, cehennemden uzakla ştırı lırlar. Onlar cehennem ate ş lerinin. cı - 

248 Meryem sûresi, 71. 

249 Sünenut't-Tirmizi, XII/16-17. 

250 Bu rivayetler için bkz. Tefsiru't-Taberi, XVI/72-76; Tqfsiru ibn Kesir, 111/132-133; 

Tefsirtel-Kurtubi, XI /35; Tefsiru'l-Ke şş af, 111/26-27. 

251 Tefsiru't-Taberi, XVI /74. 

252 Lisanu'l-Arap, 111/456-457. 

253 Ayn ı  eser, 111/457. 
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z ı rtı sını  bile duymaz, gönüllerinin dile ğ i içinde daim ya ş arlar" 254  ayetini 
misal getirmektedir. Fakat el-vürüd kelimesinin ed-duhül manas ında 
olduğunu söyleyenler, bu haberin Peygamberden rivayet edildi ğ ini bile 
söylemektedirler 255 . Nas ıl ki ate ş  Hazreti İ brahimi yakmad ıysa, mü'min 
olanları  da yakm ıyacakt ır deyenlerin delili ise "Fenal ıktan sak ınanları  
kurtaraca ğı z, zülimleri orada dizleri üstü çökmü ş  b ırakaca ğı z" 256 . âyeti-
dir. Buradaki örne ğ imizde İ bn Mes'ud'un, el-vurüd kelimesini ed-Du-
hül manas ında almadığı nı  görmekteyiz. Kanaât ı mca bu söz hem de-
lil ve hem de lugavi bak ımdan daha muvafı kt ı r. El-Hasen el-Basri ve 
Katade gibi seçkin tabiller bu kavli tercih etmi ş lerdir 257  Çünkü Kur'anda 
bir kaç yerde geçen, bu kelimenin duhül manas ında gelmeyip lügat 
manas ında istimal edildi ğ ini görmekteyiz 258 . İ cma ile sabittir ki, el-vu-
rüd kelimesi ed-duhül manas ında de ğ ildir 259 . Demek oluyor ki bu misal-
de, dini bir mü ş kilin lügat ve dini bak ımdan halledilme yoluna gidildi-
ğ ini ve lugat manas ını  anlayıp anlamama bak ımından baz ı  ufak ihtilüf-
larm zuhûr etti ğ ini müş ahede etmekteyiz. 

Örnek 12— * j.z,,j2:3* L. 

261  41 	260 (( 	 °Z.c4 U; U fi  t,i_4.25"..; 

Bu âyette sahabenin ( 	) kelimesini lugât bak ı mından izah 

ederek, âyeti aç ıkladıklarını  görüyoruz. ( 3 ) kelimesi ekseriyete 

göre hurma a ğ ac ı dır. Kelimenin asil ( 	) den mü ş takt ır ve bir 

hurma nevi manas ına veya uzun hurma a ğ ac ı  gibi manalara gel-

mektedir. İ bnu'l-Esir, bu bir hurma nevidir, veyahutta bütün hurma 

nevilerine te ş mil edilebilir demektedir 262 . Süfyanu's-Sevri hurma a ğ a-

cının en de ğerlisidir demi 

254 Enbiyâ sûresi, 101-102. 

255 Tefsiru'l-Kurtubi, XI/136. 

256 Meryem süresi, 72. 

257 Tefsiru'l-Kurtubi, XI /136; Lisânu'l-Arab, 111 /457. 

258 Bu kelimeler için bkz. Hûd süresi, 99; Enbiya, 98, 99; Kasas, 22; Meryem, 87; Yf ısuf 19. 

259 Lisânu'd-Arab, 111/457. 

260 Haşr süresi, 5. 

261 Sünenu't-Tirmizi, XII /188-189. 

262 Lisetnu'l-Arab, XIII /393-394. 

263 Tefsiru't-Taberi, XXVIII/22. 

ş tir263 , Bu hususda gelen haberlerin hepsi hurma 
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olduğunda müttefiktirler, fakat hurman ın hangi çe ş idine tahsis edilece-
ğ inde ihtilaf etmi ş lerdir26.i. 

Örnek 13 — 2" j■_;..31 	:t .A1 : jok~• C;) JU.  • • • 

	

İbn Mes'ud, bu örnekte 266  ( ;t1 1 1 ) kelimesine ( it>J1 	) 

manas ını  vererek onu dini olarak izah etmi ş  oluyordu. Çünkü Hazreti 
İbrahim bir Peygamherdi, bundan dolay ı  da iktida edilmesi laz ı m gelen 
bir zatt ı . O insanlara hayr ı  öğ retiyordu. Bu bak ı mdan, iyilikleri ö ğ reten 
bir zât olarak vas ıflandı rılabilir ve bundan daha tabi bir ş ey olamazdı . 

Bu hususda gelen haberler hemen hemen ayn ı dırlar267 . 

Örnek 14 — „Lif, 43A, ° L•j_,,, 3, • ,4" 	 „ . 

269
, 411 ,:r■ 	L.:•9  - ıç 	L90) 	

9 	
:51 (S I, iD 2" fi  

"Kim Allah'a iman ederse, Allah'da onun kalbini do ğ ru yola ile-
tir" ayetini, İbn Mes'ud dini ve hususi bir anlay ış la izah etmi ş -
tir. Bu izah tarz ı  âyetin ba ş  tarafı  ile alakadard ı r. "Bir musibet isabet 
etmezki Allah' ı n izniyle olmas ı n", o halde Allah'a inanan bir kimse ba şı -
na gelen bir masibete raz ı  olur ve onun Allah tarafından geldi ğ ini bilir. 
İ bn Abbas bu âyet hakk ında, kalbi yakin için hidayete eren kimseye, 
Allah hidayeti isabet ettirdi ğ i için hataya dü şürmemiş , hataya dü şür-
düğü için de ona hidayeti isabet ettirmemi ş  olduğunu bilir demektedir27Ö. 
Allah'a iman eden kimseye Allah tevfik verir onu do ğ ru düş ündürür. 
gelen müsibetin ancak Allah' ın izniyle oldu ğunu kendisininde Allah'a 
ait olduğunu ve yine ona dönece ğ ini hat ırlayarak, psikolojik olarak ken-
dine, itminân, in ş irah, sab ır ve metanet verir. 

• Örnek 15 — 	c 
271 	

j5"« 	4..11; 

27 2 	 t4..9; 

264 Çe ş itli haberler için bkz. Tefsiru't-Taberi, XXVIII /22; Tefsiru ibn Kesir, IV 1333; 

Tefsiru Abdirrazziik, v. 96a, 

265 Sahihu'l-Buhari, VI /103. 

266 Nahl sûresi, 120 

267 Bu haberler için bkz. Tefsiru't-Taberi, XIV 1119-120; Tefsini'l-Ke şş af, II 1500-501; 

Fethu'l- B '<iri, VII /271; irş adu's-Setri, VII /188. 
268 legâbun süresi, 11. 

269 Sahihu'l-Buhari, VI/193. 

270 Tefsiru't-Taberi, XXVIII /73. 

271 Rahndin süresi, 29. 

272 Sahihtt'l-Buhdri, VI /181. 
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Bu örnekte ayetin hususi bir anlay ış la izah edildi ğ ini görüyoruz. 

Âyette Allah' ın hergün veya her an bir hal ve i ş  .. ( ş e'n) dedir. manas ını  
Ebu'd-Derda ya ş ayışı ndaki zühd ile izah etme ğe çalışı lıyor. O sadece 
günahlar ı  mağfiret buyurmak, s ıkıntıları  açmak ve bir tak ımlarını  yük-
seltip, bir takımlarını  alçaltmak, Onun ş anındandır diye izah etmekte-
dir. Halbuki, bu i ş lerden ba şka bütün i ş ler, bu ayetin muhtevas ı  içine 

girebildiğ inden her sahabe ve tabiün kendi ruhi ya ş ayış larını  belirterek 

bu ayeti izah etmeye çal ış mış laidır273 . 

Örnek 16 — 274 4 ...)  112:2,j 	j.." 	 .47. )  

Bu örnekte sahabenin bir kelimeyi farkl ı  anlayış ları  sebebiyle aye-
tin tefsirinde meydana gelen özellikleri görece ğ iz. Hazreti Ömer, el-
Cibt kelimesini es-Sihr ile, et-Tâ ğut kelimesini eş -Ş eytan ile tefsir etmi ş -
tir. Bu hususda İbn Abbasd an gelen haberler de ğ iş iktir. Mesela o, bu 
kelimeleri tahsis ederek, el-Cibt, Huyeyy ibn Ahtab; et-Tagut ise Ka'b 
ibnu'l-E ş ref olduğunu söylemiş tir275 . Âyetin sebebi nüzülü kontrol edile-
cek olursa Ka'b ibnu'l-E ş ref gibi ş ahısların Mekke müş riklerini, Peygam-
ber aleyhinde kış kırtmak ve kendi mü ş rik dinlerinin, Muhammedin 
dininden daha üstün oldu ğunu söylemeleri üzerine nazil oldu ğu görüle-

cektir276. Bu iki kelimenin lugatta istimal edildi ğ i manalar ara ş tırılırsa 
görülürki, bunlar bir birine girift olmu ş , icab ında birbirinin yerine kulla-
nılabilen iki kelimedir, El-Cibt, Allah'dan gayri ibadet edilen her ş eye 
ı tlak edilebilir. Bu bakımdan ona, sanem, kâhin, sâhir gibi manalar da 
verilebilmektedir277 . el-Cibt kelimesinin Arabça olmad ığı , habe ş  lisamn-
dan alındığı nı  İ bn Abbas"' ve Ikrime 279  rivayet etmektedirler. et-Tâgut 
kelimesi, Tuğyan kelimesinin mubala ğ a sigasiyle bir cins ismidir 28°. Bu 

kelimede, sâhir, kâhin, bat ıl olan tap ılacak ş ey, şeytan, mütemerridini 
insü cin gibi manalara gelebilir 281 . Bu bakımdan bu iki kelime bir biri 

273 Bu "ayet hakkı ndaki haberleri için bkz. Tefsiru't-Taberi, XXVII /70-71; Tefsiru İbn 

Kesir, IV /273. 

274 Sahihu'l-Buhetri, VI /57. 

275 Bu hususdaki değ iş ik haberler için bkz. Tefsiru't-Taberi, V /78; Tefsiru ibn Kesir, 

I /512-513; Tefsiru-l-Kurtubi, V /248; Tefsiru Abdirrazzak, v. 19b-20a; v. 

137a; Tefsiru Mukatil, v. 73b; Fethu'l-Bdri, VIII /175; Liseınu'l-Arab, II /21. 

276 Esbabu'n-Nüzl.11, s. 114-115; Tefsiru ibn Kesir, I /513. 

277 Lisiinu'l-Arab, II/21. 

278 Tefsiru ibn Kesir, 11512; Te'vachu'l-Kur'an, v. 137a. 

379 Sahihu'/-Buldıri, VI /57. 

280 Lisanu'l-Arab, XV /9. 

281 Bkz. Lisiinu'l-Arab, XV /9. 
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yerine kullan ıldığı  gibi yukarıki manalar ın hepsine de Ş amil olabilir. 

Eba Ubeyde de, bu kelimeleri ayn ı  manada olduğunu ifade ederek, ta ş -

tan; balç ıktan veya ş eytandan mabudlard ır demiş tir 282 . 

Örnek 17— q fil ,J. I ' . 0 	
283 	

j..P J l; 

288 « 	 ,:y .151 	» tris; 	j 

Kur'an ayetlerinin dini yönden izah ve tefsiri için bir ba ş ka örne ğ i, 

Hazreti Ömerin ( 	 1'.5 ı 	ayeti hakk ında, Sahabeye 

bu ayeti nas ıl tefsir edersiniz 2"  sualine kar şı  eshab ın sükat etmesi 

ve bunun üzerine Ömerin, ayeti tefsir ve izah etmesinde buluruz. Bu 
hususda Hz. Ömerden muhtelif rivayetler gelmekle 286  bereber, ula şı lan 

netice, Buhârinin de kaydetti ğ i gibi nefislerin birle ş mesinden maksad, 

cennet ehlinin cennet ehli ile, cehennem ehlinin de cehennem ehli ile 

birle ş mesidir. Hazreti Ömer bu izah ı  yaparken j 19 b y_1 j-tş -t ) 

287  .43.>- ■ 	ayetile 	‘..> 	t. 	 •(,;;S)  
e • 

288 
. . 	.°1■4■••tii L-401  âyetini de okumu ş tur ki, bir bak ıma bu her 

iki ayet ( 	 âyetinin tefsiri mahiyetindedir. Hazreti 

Ömer bu suretle bir ayeti, di ğer ba şka âyetlerle tefsir cihetine Bit-
miş tir. 

Örnek 18 — 289  t 11 	12 • 3L,11 İP J .  • P°  " 

Kur'an âyetlerinin lugavi bak ımından ba ş ka bir izah ını  bu örnek-

te görüyoruz. Hazreti Ali (ûLJUI ) kelimesini ( ) ile izah 

etmi ş , İbn Abbas, İ bn Ömer, gibi seçkin sahabe bunu aynen kabul 

etmi ş lerdir 290 . ( ) lugâtta, k ırıp ufalayan, toz edip savuran 

ve alıp götüren kuvvetlere ı tlak olunur 291 . Mesela, topra ğı  vesâireyi 

282 Mecazu'l-Kur'an, 1/129. 

283 Tekvir soresi, 7. 

284 Sahihu'l-Buhttri, VI /207. 

285 Tefsiru ibn Kesir, IV/477. 

286 Tefsiru't-Taberi, XXX /38-39. 

287 Saffût süresi, 22. 

288 Vûkra sûresi, 8. 

289 Sahihu'l-Buldiri, VI /174. 

290 Umdetu'/-Kdri, IX /167. 

291 İrş adu's-Sdri, VII /340. 
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kaldır ıp savuran rüzgarlar oldu ğu gibi, zürriyet ne ş reden velûd 
kad ı nlara292 , veya k ırıp dağı tan meleklere 293  hatta sonradan ke ş fedilmiş  ve 

edilecek olan infilak maddeleri ve tahrik edici bütün sebebler bu mef-
hum içine dahildir. Bu kadar geni ş  mana ifade eden bu kelimenin, Haz-
reti Ali'den varid olan rivayete dayanarak rüzgar manas ında olduğunu 
söylemek, onun tamam ını  izah değ il de, belki, onun muhtevi oldu ğu ş ey-
lerden birini misal olarak göstermek olur. Hazreti Ali bu kelimeyi izah 

ederken ( 294  CV 	) âyetini göz önünde bulundurmu ş tur. Rüzgar ın 

vas ıflarından biri de da ğı tmak oldu ğundan ona bu manay ı  vermi ş  

olabilir. Hatta ( 	) kelimesini, baz ı ları  sürei Kehf'deki âyete 

istinad ederek da ğı lmak manas ını  vermiş lerdir. Buradan anla şı lıyor ki, 

ahabe bazen, kelimeyi ifade etti ğ i mefhum ile de ğ il de, onun içinden 
bir misal ile tefsir etti ğ i görülmektedir. 

Örnek 19 — 	jt.; 	 » 	Jls- 
- 295 ter  

Bu örnekte İbn Abbas ( 	) kelimesini "büyük" kelimcsile 

izah etmi ş tir. ( .5>1.  ) kelimesi lugatta, bela, büyük ac ı , ş iddet, e ğ rilik 

gibi manalar ı  ihtiva etmektedir 296 . Kafirler esirgeyen Allah bir 
oğul edindi dediklerinde, elbette pek büyük ve e ğ ri bir söz etmi ş  oluyor-

lard ı . Bu bakı mdan lugavi mana yerindedir ve uygundur 297 . 

Örnek 20 — 298 	)4-ji 5.4 	 : 	 (:;) 

Bazen sahabe Kur'an ayetlerini, izah ve tefsir ederken, kelimenin 

iş tikakında hata etti ğ ini mü ş ahede etmekteyiz. İ bn Abbas ( 	) 

kelimesini sanki ( 	 ) kökünden i ş tikak etmi ş  gibi göstererek 

( 	 ) demi ş tir. Halbuki ayeti kerime de "havuzlar 

292 Listinu'l-Arab, XIV /287. 

293 Tefsir ıt't-Taberi, XXVI /104-105. 

294 Kel ıf süresi, 46. 

295 Sahihu'l-Bultdri, VI/117. 

296 Liminu'l-Arab, 111/71. 

297 Bu hususda gelen haberler için bkz. Tefsiru't-Taberi, XVI /85-86; TPfsiru'l-Kurtubi, 

XI /156. 

298 Sahihu'l-Buldiri, VI/152. 
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kadar lengerler" denilmekle, bu kelimenin ( 	) kökünden i ş tikak 

ettiğ i sarilı  olarak anla şı lmaktadır. Bu her iki kökün arab dilindeki 
kullanı lışı  kontrol edilecek olursa, İ bn Abbas' ın bu izah ında isabet 
etmediğ i görülür. Bu isabetsizli ğe Buhâri ş ârihleri de i ş aret etmi ş -
lerdir 299 . 

( 	Z:JU ■ kelimeleri lugatte, toplamak, haraç topla- 

mak içinde su toplanm ış  havuz, muazzam havuz gibi manalarda kulla- 

nılmaktadır. ( 	) nin cem'ide ( 	) dir 300. ( 	) 

kelimesi ise, kesmek y ırtmak, mesafe katetmek gibi manalarda kul- 
lanılmaktad ır 3°'. ki, âyette kasdedilen bu manalar de ğ ildir, Halbuki 
İ bn Abbas' ın verdi ğ i izah ş eklide doyurucu olmamaktad ır. Yani o 

) kelimesini ( 	) dan de ğ il ( 	) den alm ış t ı r. Bu keli- 

menin tefsiri hakk ında Mücâhid ve el-Hasen el-Basriden gelen 

( Ş 5/1 	) rivayeti manaya daha uygundur 3 °2 . Demek oluyorki 

sahabe bazen lugat bak ımından izah etti ğ i âyetlerin lafı zlarm ın 

iş tikakında isabet edemiyordu. Bu mühim olan dava, arab yaz ı s ının 
ve Kur'am kerim kitabetinin ilk günlerdeki iptidaili ğ inden ileri 

gelmektedir. Çünkü ( .;ı .14- ■ ) kelimesinin cem'i olan ( 	) kelimesi 

yazı lırken sonundaki (L$ ) harfi yaz ılmadığı ndan, i ş tikakta bu gibi 

hatalar ın olmas ı  mümkündür. 

örnek 21 — 
	

52:5")  o '; 	ıı 	JI.; 

aos ; j—; 	JS", 	. 

İbn Abbas bu örnekte ( 	) kelimesine mecâzi olarak 

insanlar ın seslerinin neticesinden meydan gelen gürültüyü itlak 

etmi ş tir. Halbuki ( 9–j1J ■ ) lugatta zorba, zorlu avc ı , aslan gibi 

manalara gelmektedir 304 . İ bn Cerir bu kelime hakk ında ki ihtilaflar ı , 

299 Fethu'l-Bitri, VIII /380; İ rsadu's-Stiri, VII /296; Umdetu'l-Ktiri IX /108. 
300 Bkz. Liseinu'l-Arab, XIV /128-130; Tefsiru't-Taberi, XXII /43. 
301 Lisânu'l-Arab, 1/285. 
302 Bu rivayetler için bkz. Tefsiru't-Taberi, XXII /43. 
303 Saltihu'l-Buheiri, VI /200. 
304 Lisânu'/-Arab, V /91-92. 
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tefsirinde dereetmi ş tir 365 . Orada ibn Abbas' ın, bu kelime hakk ında bir 
kaç mana verdi ğ ini de müş ahede etmekteyiz. Bu gibi durum sahabe ara-
sında ve bilhassa Hicretin 50 nci senesinden sonra ya ş ayanlarda görül-
mektedir. Misalimizde İbn Abbas ı n vermi ş  olduğu mana, mecâzidir ve 
uygundur. Bu haberi Süfyan ibn Üyeyne tefsirinde, Amr ibn Dinar ve 
Atâ vas ı tasiyle İ bn Abbas'dan zikretti ğ ini, Buhâri ş ârihleri söylemekte-
dirler 306 . Zaten bu kelimenin bulunmu ş  olduğu âyetin,ön ve arkas ından 

anla şı lıyor ki "Onlara ne oluyor ki ö ğütten, aslandan ürkerek kaçan 
yabani merkeb gibi, yüz çeviriyorlar" 307 . Kur'andaki Allah nasihat ını  
dinlememek için kaçan bu budalalar, o ş ekilde ürkmü ş lerdir ki, bu ürk-
me, vah ş i merkebin aslandan kaç ışı na benzetilmek istenmi ş tir. Vah ş i 
merkeb dü ş manı  olan aslan ve gürültüden daima kaçt ığı ndan, buna ve-
rilen manalar gerek meeazi gerekse hakiki bak ı mdan olsun uygundur. 

Burada İ bn Abbas' ın ( 	) hafif veya ş iddetli insan sesi deme- 

sinden maksat, bu seslerin meydana getirmi ş  olduğu gürültü ve 
ş iddeti kastedmesidir. Ayn ı  kelimeyi sahabeden Ebû Hureyre hakiki 

manas ında olarak aslan ile izah etmi ştir. ( 	) kelimesinin 

men ş einin habe ş ce olduğu da süylenmektedir 3". Bu örnekte her iki 
sahabenin bir kelime hakk ı nda, biri hakiki, di ğ eri ise mecâzi mana kul-
lanmak suretiyle âyetin izah ını  yaptıklarını  görmekteyiz. 

Örnek 22 — 3 °9 f .ol J 
Bir evvelki örnekte oldu ğu gibi bu örnekte de, baz ı  sahabenin keli-

meyi mecâzi, baz ısının ise hakiki manas ını  kullanarak tefsir ve izah 

etti ğ ini görüyoruz. ( 	 ) kelimesi lugatta, a ğı r yük, ba ğ  gibi 

manalara geliyorsa da bunlara ilaveten and, günah gibi ma- 

nalarda verilmektedir "°. İ bn Abbas ( 	) kelimesine ( 74:c. ) 
manas ı  vermekle, hakikati mecâz yoliyle izah etmi ş  oluyor. Çünkü 

305 Tefsiru't-Taberi, XXIX /91-92. 
306 Bu haberler için bkz. Fethu'l-Bdri, VIII /478; Umdetu'l-Kari, IX /242; İ rşadu's-Sari, 

VII /385. 

307 Müddessir süresi, 49-51. 

308 Bu kelimenin men ş ei hakkında gelen haberler için bkz. Tefsint't-Taberi, XXIX /92; 
Fethu'l-Bâri, VI111478; Lis ılnu'l-Arab, V /92. 

309 Sahihu'l-Buldiri, VI/41. 

310 Lisanu'l-Arab, IV /22-23; Mecazu'l-Kur'ân, 1 /84; Maâni'l-Kur'an, I /189; Keza bu keli-
menin ilk devirdeki anlay ış  şekilleri için bakımz. Tefsiru't-Taberi (yeni), VI /135-138; 

v. 70b; Tefsiru Mukatil, v. 47b. 

94 



islâmiyette oldu ğu gibi bütün ilahi olan dinlerde ande vefa, yani 
verilen sözü yerine getirme makbuldür. Söz vermenin gerek maddi ve 
gerekse manevi bir a ğı rlığı  olduğundan, İ bn Abbas a ğı rlık yerine and 
kelimesini kullanm ış t ır. Bu kelime yerindedir. Çünkü yahudilerin ve 
nasranilerin a ğı r hükümlere sahip olduklar ını  Kur'an! Kerim bildirmek-
tedir. Bunlar ahidlerini yerine getirmediklerinden, Allah' ın gazab ı na 

uğ ramış lardı r. İ bn Abbas ayn ı  zamanda 311  (..5 . 001 	 j ) 

âyetini de göz önünde bulundurarak bu manay ı  vermi ş tir " 2 . 

Örnek 23 — 	j cs.}. 	 e.» cf.. • . • 

J;Ii! Z;:j1 	j ;bi  Jt:gi; 

" 3 	 ,IpL 

Bu Örnekte İ bn Ömerle, kendisine sual soran ın, fitne kelimesini 
anlayış taki ihtilaflar ın]. görmekteyiz. İ bn Ömere, sual soran bu gencin 
bir hariei oldu ğu, sorduğu suallerden anla şı lmaktadır. Bu haber Bull& 

ride ( 314  . . . 	 (.5>- ‘thikt.; ) âyetini tefsir ederken 

biraz de ğ iş ik olarak geçmektedir " 5 . 

Biliyoruz ki İ bn Ömer, Cemel, S ıffin, Harre gibi müslümanlar ara-
s ı nda ceryan eden kanl ı  hadiselere, Ali ve Abdullah ibn Zübeyri takdir 
ettiğ i halde, i ş tirak etmemi ş ti. İş te Hal-ki genci bu muharehelere i ş tirak 
etmemesinin sebebini soruyor. İ bn Ömer de istinat etmi ş  olduğu yukar-
daki ayetteki fitne kelimesi ile murad, müslümanlar ın kendi aralarındaki 
ihtilaf değ il küfür ve ş irk demektir ki, biz ş irke kar şı  harp ve k ı tali, 
müslümanlar ın en az zaman ında yaptık ve galebe çald ık diyor. Bu ör-
nekten anla şı lıyor ki, harici genci, ayetteki fitneyi müslümanlar aras ın-
daki ihtilaf manas ında al ıyor. İ bn Ömer ise ş irk manas ına hamlediyor. 
İbn Abbas, Katade, Mücahid, Süddi, Rebi' gibi zevat, İbn Ömeri des-
tekler ş ekilde bu kelimeyi ş irk manas ı nda almış lardır " 6 . Hakikatte 
fitne kelimesi lugatte, ibtila, imtihan, ihtibar gibi manalara geliyorsa 
da 3 i 7, bunlardan gayri fücur, ihtilaf, ş irk, ne ş ri küfür ve irtidâd, umumi 

311 Ali İ mran süresi, 81. 

312 Tefsiru't-Taberi, (yeni) 137. 

313 Sahihu'l-Buheiri, VI /79. 

314 Bakara sûresi, 193; Enfal süresi, 39. 

315 Bu haberler için bkz. Sahihu'l-Buhâri, VI /32-33,78-79. 

316 Tefsiru't-Taberi (yeni), 111/570-571. 

317 Lisiinu'l-Arab, X111/317. 
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asâyiş i ihlül, vatandan ihraç gibi manalar ıda muhtevidir. Burada 'bn 
Ömer'in fitneye ş irk manas ı  vermesi, islâm coniyyeti noktai nazar ından 
da uygundur. Bu mana biraz da dini siyasete daha uygundur. 

* * 

Sahabe, Kur'an âyetlerinin izah ını  ya Peygamberden i ş itmek sure-
tiyle veyahutta içtihadlariyle yapm ış lardır. Çok kerre bu âyetlerin mana-
s ım, sebebi nüzûllerini anlatmak suretile aç ıklamış  oluyorlardı . Burada 
almış  olduğumuz örnekler, kendi içtihadlariyle yapm ış  olduğu tefsirler-
dir. Sah'übenin bu örneklerde umümi olarak ya dil veyahutta dini yön-
den tefsir yapt ıkları  görülmektedir. Onlar, bazen âyetteki dini bir mü ş -
kili halletmek için, baz ıs ı  tahsis yolunu, baz ı sı  da tarihi bir yol takip 
etmiş , dini bir hükmü remz yoliyle izah etmi ş lerdir. Bazen do ğ rudan 
doğruya tarihi bir yolla izah yap ılıyor, veya dini bir husus do ğ rudan 
doğruya aç ıklanmış  oluyordu. Bazen bu dini izah tarzlar ı  husüsi 
bir anlayış  ifade ederken, insanlar ın psikolojik durumları  da nazar' 
dikkate al ınıyordu. Bazende sahabe izah etmi ş  olduğu hususu beyan 
ederken, bizzat o hali ya şı yarak tatbik ediyordu. Sahabenin âyeti dil 
yönünden izahına gelince daha evvelce söyledi ğ imiz gibi o devirdeki 
ş ah ısların kültür durumu bir birlerine nazaran çok de ğ iş ik olduğun-
dan ve sonra arab yaz ı sının durumu da göz önünde bulundurulacak 
olursa, âyetteki bir kelimenin lugavi manas ım anlayış ta ekseriya 
çe ş itli görüş ler zuhür edecektir. Bir sahabi kelimenin meeâzi- ma-
manas ını  kullanı lı rken, diğeri ise hakiki manas ım kullanmış tır. Bazen-
de kelimenin i ş tikakında hata etmi ş lerdir. Bazen bir sahâbinin ayn ı  
lugat hakkında çe ş idli görü ş leri vard ır. Yani bunlar birbirini tutmamak-
tadırlar. Bir âyetin gerek dini gerekse lugavi bak ımından izah ını  yapan 
bir sahabi, başka bir rivatyette ise, bir evvelki rivayetten ba şka bir 
şekilde izah ettiğ ini müş ahede etmekteyiz. Yani bir âyetin kendisi veya 
bir kelimesi hakk ında, muhtelif sahabeden muhtelif rivayetler oldu ğu 
gibi, bazende tek bir sahabiden muhtelif haberlerin zuhur etti ğ ini gör-
mekteyiz. Taberi tefsiri bu gibi misallerle doludur. Kuvvet ve tercih 
bakı mından hangi haber daha lây ıksa o haber kabul edilmi ş  durumdad ı r. 
Acaba böyle bir hal neden ileri gelmektedir. Onlar Peygamber zaman ında 
olduğu gibi zaman, mekan ve ş ahsın durumunu nazar' dikkate alarak 
mı  hareket ediyorlard ı . Bunun böyle olduğunu düşünebilirsekte, bu gibi 
çeş idli haberler, bilhassa Peygamber zaman ında çocuk denecek ya ş ta 
olan sahabeden zuhur etmektedir. Peygamber zaman ında, sahabe iman 
kuvvetini bizzat ondan al ıyordu. Peygamberin vefat ından sonra, sahabe 
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aras ında imanda bir gev ş eme ba ş gösterdiğ ini evvelce zikretmi ş tik. Hele 
ya ş lı  olan sahabe yava ş  yava ş  ortadan yok olmaya ba ş layınca, ortada 
kalan genç sahabe grubu psikolojik bir hal olarak kendi kendilerine fazla 
de ğ er verme ğ e ba ş ladılar. Bu bakımdan çok konu ş tular ve bu çok ko-
nu ş manın neticesi olarak hataya dü ş mekten kendilerini kurtaramad ılar. 
Bir müddet evvel söyledikleri bir ş eyi bir müddet sonra unutarak, ev-
velce söylediklerini nakzedici ba şka bir cevap vermi ş  oluyorlard ı . Bu 
gibi ahvalde, isnadda vârid olabilecek hatalar da mevzu bahs olabilirse 
de, onlardaki bu gurur halini unutmamak laz ımdır. Zaten Peygamber-
den sonra, bu gibi hali sahabe üzerinde sezen Hz. Ömer, onlar ın geliş i güzel 

muhtelif ş ehirlere da ğı lmalar ım istememiş  ve onları  bir arada bulunma-
ya te ş vik etmi ş tir. Hazreti Ömerin bu hareketine sebeb, onlar ın durum-
larından ş üphe etmi ş  olmas ı  ve ileride zultfı r edecek ihtilaflara mani 
olmak içindir. Bilhassa Ömer muhacirlerden olan Kurey ş in ileri gelen-
lerini, beldelere gitmeye izin vermemi ş , ancak bu gitme i ş i izinle ve 
muayyen bir müddet için olabilmi ş  idi 318 . Hazreti Osman devrinde, 
Omer'in bu hususdaki tazyiki kalkm ış , Osmandan fazla müsamaha gö-
ren, sahabe etrafa da ğı lmış , zuhür eden fitne hareketlerinde mühim 
rol oynamış lardı . 

Sahabenin tefsirdeki hususiyetini umfımi olarak belirttikten sonra, 
islâmi' ilimlerin her sahas ında oldu ğu gibi, bilhassa tefsirde ş öhret yap-
mış  olan İ bn Abbas' ın hayat ını , tefsiri alakadar eden yönlerden tetkik 
edece ğ iz. 

3 — IBN ABBAS VE TEFSİ R İ Nİ N HUSUS İ YETLER İ . 

Salı abe aras ında, tefsir sahas ında en fazla ş öhret yapanlardan biri, 
belkide en mühimmi Abdullah ibn Abbasd ır (0.68 /687-688). Kendisi 
zamanındaki ilimlerin hepsinde temayüz etmi ş  319  bundan dolay ı  ona 
Bahru'l-Ilm 32°, hibr, tercürnanu'l-Kur'anm gibi isimler verilmi ş tir. O, Hz. 
Peygamberin duas ına da mazhar olmu ş tur 322 . İ bn Abbas, Peygamberden 

318 Hasan İbrahim Hasan, Tarihu'l-İslam es-Siyüsi ve'd-Dini ve's-Sekafi ve'l-htimai, Mısır 
1948, 1 /272. 

319 Tabakatu ibn Sa'd, 112 /121-122; İ bn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihayefi't-Türih, Mısır 1351, 
VIII /301. 

320 Taba/ana ibn Sa'd, 112 /120. 

321 Aynı  yer. 

322 Peygamber onun için ( jtjl 3  4.1c,  j 	ilk c3 44:gi 	) diye dua etmiş tir. 
Bkz. TabakMu ibn Sa'd, 112 /119; Müsnedu Ahmed, 1 /214, 269, 314; el-Ke şf ve'l-Beyan, v. 2a, 

2b; el- istibe, II /322; el-istiab, II /343-344; Tarihu'l-İ slam, 111/30-31. 
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ve sahabeden i ş ittiklerini naklederdi. Kendisi bu hususda "Ben mul ı a-
eir ve Ensar' ın büyüklerinden, Peygamberin magâzileri ve Kur'an ın 
nüzulünden sorard ım" 323  diyor. Yukar ıda zikredildi ğ i gibi, tefsirdeki 
haberler sahabe vas ı tasile Peygambere veyahutta sahabenin içtihad ına 
dayanır. Tefsir hususunda gelen haberlerin ekserisi İbn Abbas'a istinad 
eder. Bilhassa rivayet tefsirinin zaman ımı za kadar intikali İbn Abbas-
dan alan tilmizleri vas ı tasiyle nakledilmi ş tir. İ bn Abbas Peygamberden 
çok rivayet etmi ş , fakat bilgisinin büyük bir k ısmını  sahabeden aldığ m-
da şüphe yoktur. Ahmed ibn Hanbelin, Abdürrazzak tarikiyle nakletti ğ i 
bir haberde " İbn Abbas' ın ilmi üç otoriteden gelmektedir, onlarda Ömer, 
Ali ve Ubeyydir" 324  demektedir, Onun Peygamberden rivayet etmesin-
de, akrabal ık münasebeti göz önüne al ınarak, Peygamberin yan ında 
çok bulunmu ş  olması  mevzubahs edilirse de, Peygamberin vefat ında 
10, 13 325 , veya 1532' yaşı nda olduğu söylenen bu zat ın çocuk denecek ya ş ta 
olmas ı  da nazara dikkate al ınmalı dı r. İ bn Abbas, tefsir, hadis ve fıkıh 
sahalar ında kazanmış  olduğu şöhreti, siyasi hayat ında kazanamam ış  
olduğu ve hakkında muhtelif dedikodular söyleniyorsa da L. Veccia 
Vaglieri, onun hakk ında söylenilen bu gibi sözlerin bitarafl ıktan ve ilmi 
görü ş ten uzak oldu ğunu belirtmektedir 327 . Biz, burada onun siyasi hayat ı -
nı , tenkidli olarak uzun uzun ara ş tıracak de ğ iliz. Fakat o, siyasi ve ilmi 
hayatında, İ bn Ömer kadar istikrarl ı  bir ya ş ayış  göstermemi ş tir. O sa-
dece kendisine sorulan islâmi hâdiseleri cevapland ırmakla kalmamış , 
islâmdan evvelki durumu, hatta be ş eriyetin yarat ıhşı ndan bile bahset-
miş tir. Bu hususlarda yahudilerden çok istifade etmi ş , bilhassa Kâ'bu'l-
Ahbar' ın fikirleri onun çok i ş ine yaram ış t ı r. İ bn Abbasdan gelen riva-
yetlere göre O "Ey müslümanlar, ehli kitaba nas ıl sual soruyorsunuz' 328 

 diye tarizde bulunuyordu. Öyle zannediyorum ki, İbn Abbas ifadesinde, 
islâma dahil olan kitâbileri kastedmemi ş  olabilir. Çünkü kendisininde 
Yahudilerden müslüman olmu ş , Abdullah ibn Selam ve Kâ'bu'l-Ahbar 
gibi zavattan bol bol rivayet etti ğ i görülmektedir. Mesela İbn Abbas, 
Ka'ba Peygamberin s ıfatlarının Tevratta nas ıl olduğunu soruyor, oda 

mubağ lal ı  bir şekilde anlat ıyordu 329 . Yine aynı  ş ah ı stan 	) 

323 Tabakâtu ibn Sa'd, 112 /123-124. 
324 el-Bidtiye, V111/298-299. 

325 Müsnedu Ahmed, 1/373; Tezkiretu'l-Huff âz, 1/40. 

326 İ bn Kesir 15 ya şı nda olduğu haberinin daha sahih oldu ğunu söylüyor bkz. el-Bidaye, 

V1111299. 

327 EneyelopMie de l'Islâm, Nouvelle &liton, Tom I, pp. 41-42. 

328 Sahihu'l-Bultari, 111/237, IX /136. 

329 Tabakâtu ibn Sa'd,12 187. 
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( 33°  (:)_, 	Y-J 	J„lll  âyetinin manas ı  33 ' 	ile ( 332  C...,  b.ğ I 

ve ( 333 	) kelimelerinin manalar ını  sormu ş tu. Yine bu zat ın, 

bilmediğ i baz ı  hususlar]. Ebu'l-Celd (Ceylan ibn Ferve) 3" ye sordu ğunu 

biliyoruz. Mesela: .L.9iJi 	AL) -k-U:I L.4 	 • • • 

33 ' 	 Meymune bint Ebi'l-Celd'in ifadesinden "babas ının 

her yedi günde bir Kur'an ı  ve her alt ı  günde de Tevrat ı  yüzünden 
baş tan sonuna kadar okudu ğunu ö ğ reniyoruz 336 . Ebû İ mran da onun 
eski kitablar ı  okuduğunu söylüyor 337 . 

İ bn Abbas ın ilmi hakkında çok söz söylenmiş , O, Hazreti Ömer 
tarafından ya ş lı  sahabeye takdim edilmi ş ti 338 . İ bn Mes'ud, Zeyd ibn Sâ-
bit'i zemmeder mahiyette sözler sarfederken, Peygamber devrinde 
çocuk denecek ya ş ta olan İbn Abbas için "Evet O, Kur'an ın tercüman ı -

dır" diyordu 339. Amr ibn Habe ş i, İ bn Ömer'den bir ayeti sordu ğumda, 
İbn Abbasa git, O Allah Ta:alan ın Peygambere inzal etti ğ i Kur'an ı , 

geri kalanların en iyi bilenidir demi ş ti 34°. Kendisi de Kur'anda ş u 

( 	) ( 	) ( o ■ Al ) ( 	) gibi dört kelimeden ba şka 

hepsini bilirim diyordu 341 . 

İ bn Abbas ın, bizzat kendisi tarafı ndan bir mecmua halinde meyda-
na getirilmi ş  bir tefsiri yoktur. Kendisinden sonra gelen tilmizleri onun 
namı na, kendi kavray ış  ve bilgi kabiliyetlerini de katarak muhtelif mec-
mualar meydana getirmi ş lerse de, bunlardan el-Kelbi, Ebû Salih, İbn 

Abbas 342  isnadl ı  olan mecmua zamam ı mı za kadar intikal etmi ş , bir çok 

330 Enbiya süresi, 20. 

331 Tefsiru't-Taberi, XVII /9. 

332 Tefsiru't-Taberi, XVII /126 

333 Ayn ı  eser, XXVII /69. 

334 Tabakâtu ibn Sa'd, VII, /161. 

335 Tefsint't-Taberi, XIII /72. 

336 Tabakatu ibn Sa'd, VII, /161. 

337 Aynı  ver 

338 Sahihu'l-Buldtri, VI/220-221; Taba/tattı  ibn Sa'd, 11 2 /120; el-Itkân, II /222; el-Bidâye, 
VIII /299' 

339 Tiirihu'l-İ slam, III /30-31. 

340 el-isttbe, II /324. 

341 Tefsiru Abdirrazziik, v. 53a ve Ila; Tevilu 	 s. 73; el-Burhân, v. 103b; 

el-Itkdn, 1/142. 

342 Bu isnad el-Cerh ve't-Ta'dilcilere göre zay ı ftı r, hele bu isnada Muhammed ibn Mervân 

es-Süddi de kat ı lacak olursa, o zaman bu isnad bir klzb silsilesi olur demektedir. bkz. el-Itkân, 

II /224. 
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kütüphanelerde mevcud oldu ğu gibi, müteaddit defalar da tab edil-
miş tir343 . Bu tefsirin İ bn Abbasa ait olup olmadığı  meselesi uzun bir tet-
kik iş i ve ayr ı  bir tez konusu olabilir. 1316 tarihinde M ı s ırda bas ılmış  
olan ve "Tenvirdl-Mikbets min tefsiri İbn Abbas" isimli tefsir, Sahihu'l-
Bultiiride geçen baz ı  İ bn Abbas rivayetleriyle mukayese edildi ğ inde, ba-
zı sının aynen, baz ı sının lafı z itibarile de ğ ilde, mana bak ımından tetabuk 
etti ğ i görülmektedir34'. Amma böyle bir netice, tefsirin İ bn Abbasa ait ol-
duğunu isbata kafi gelemez. Çünkü bu tefsir, her surenin ba şı nda 

( vMly ; I 	 söziyle baş lamaktad ır. Onun için her ayet ve 

kelimesinin İ bn Abbasdan gelip gelmedi ğ ini ara ş tırmak icab eder. Onun 
için de İbn Abbasdan gelen bir çok rivayetler oldu ğu gibi, ondan gelme-
yen rivayetlerde mevcud olabilir. 

İbn Abbas ın tefsirde takip etti ğ i metodu, sahabe devrinde verdi ğ i-
miz misaller ve yeni ekleyeceklerimizle takip edebiliriz. Bu zat Kur'an 
tefsirine ait haberleri ya Peygamberden veya sahabeden i ş itmek veya-
hutta yabanc ı  kültürlerden aldığı  malzeme ile içtihadda bulunarak, 
nakletmiştir. Biz onu tefsir sahas ında, gâib haberlerin sanki menba ı  
imiş  gibi görmekteyiz. Ekseri tefsir mü şkilleri onun tarafından halle-
dilmektedir. Mesela Musamn, Ş uayb Peygamberin hizmetinde kal ış  
müddeti, bir yahudi tarafından Said ibn Cübeyre sorulduğunda, cevap 
veremiyor. O bu sualin cevab ını  İ bn Abbasdan ö ğ rendikten sonra yahu-
diyi cevaplandırıyor345 . Onun, kitab ehlinden müslüman olanların tesiri 
altında kaldığı nı  önceden zikretmi ş tik. Sahabe devrine ait olarak verdi-
ğ imiz İbn Abbas rivayetleri göz önüne al ınacak olursa, onun bazen tah-
sis bazen dini, bazen tarihi, bazende lugat yoliyle ayetlerin izah ını  yap-
mış  olduğunu görürüz. Bu izahlar ını  yaparken bazen de hataya dü ş -
tüğü oluyordu. O zamanda yaz ı  sanatı  zayıf olduğundan, bu gibi keli-
me i ş tikaklar ında, hataya dü ş mek mümkündü. Bazen de kelimelerin 
hakiki manas ını  değ il de mecazi manalar ını  kullamyordu. Bunlardan 
başka İbn Abbas ın, lafızları  izah için, eski arap ş iirinden deliller getir-
diğ i rivayeti de vard ır. Burada bu mesele üzerinde biraz durmam ı z ge-
rekmektedir. Çünkü ileride tefsirin yönlere ayr ılması  gibi meseleden 
bahsederken, lugavi bak ımdan tefsirler k ısmında, arap ş iirinin ehemmi- 

343 Bu nüshanı n hangi Kütüphanelerde mevcud oldu ğu ve tab edildiğ i yer ve tarihler 
için bkz. Brock. G. 1/203; Suppl. 1/331. 

344 Yapılan karşı laş tırmada 	= v I y 	(Tefsiru ibn Abbas s. 30. Sahihu'l-Buhari, 

V1/28) ,-15j L. = 	(Tefsiru ibn Abbas s. 	 V11213.r4.?- = rı-ı- 1-„1 

(Tefsiru ibn Abbas s. 388 Sahihu'l-Buhari, VI /209. 
345 Tefsiru't-Taberi, XX /40; Meilı hib, s. 92-93. 
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yeti mevzubahs edilecektir. Bu bak ı mdan İ bn Abbas ın Kur'ana âit 
kelimelerin manas ını  eski arap ş iiriyle teyid etmesi bir mebde olmas ı  ba-
kımından mühimdir. Ebn. Bekr ibnu'l-Enbâri (0.328 /940) Kur'andaki 
garib kelimeler ve mü şkiller hakkı nda, ş iirin delil getirilmesine dair hüc-
cetler tâbiön ve sahabeye kadar ula şı r dedikten sonra ş iirle ihticac edilip 
edilemiyece ğ i hususunu zikretmi ş tir3". İ bn Abbas ı  imtihan etmek kastiy-
le sual soran Nâfi ibnu'l-Ezrâk (0.65 /684) ın her sordu ğu kelimeye bir 
beyitle cevap verdi ğ i zikredilmektedir 347 . Ebö. Ubeyd (0. 223 /837) 
Fedâil adli kitab ında, İ bn Abbasa, Kur'andan bir ş ey sorulduğunda, o 
hususda bir ş iir in ş ad etti ğ i, yani beyti, sorulan âyetin tefsiri için delil 
getirdiğ ini söylemektedir 348 . Halbuki, ne ona isnad edilen tefsirde ve ne de 
birrivaye tefsir kitablar ı nda İ bn Abbasdan gelen tefsir rivayetlerinde, 
bu hususda bir sarahat yoktur. Evvela, Onunla Nâfi'ibnu'l-Ezrâk ara-
s ında böyle bir görü ş me vuku' bulmu ş mudur ? Bunu cevapland ırabil-
mek için, Nâfi ibnu'l-Ezrâk ın sormu ş  olduğu müfredata cevap vermi ş  
olan İ bn Abbas ın cevaplar ını , diğ er rivayetleriyle kar şı la ş tırmak icab 
eder. Mesela ben bu kar şı la ş t ırmayı , Sahihu'l-Buhâride ınevcişid olan 
İ bn Abbas rivayetleriyle, Nâfi ibnu'l-Ezraka verilen cevaplar aras ında 
yapt ı m. Bu kar şı la ş tırmada Nâfi ib ını 'l-Ezraka verilen cevaplar ın ek-
serisi Sahihu'/-Buidı ri'dekilerle lafzen ve manen tetabuk etmektedir 3". 
Lafzen tetabuk etmeyenler ise, bazen yak ın bazen de uzak olarak mana 
bakımından uymaktad ır"°. Pek az olarak, uymayanlarda vard ır"'. Bunun 
böyle olmas ına âmil olan sebebler muhteliftir. İ bn Abbasdan alan ve 
nakledenler gerek kültür ve gerekse yarat ı lış  bak ı mından çok çe ş idli 
kimseler olduklar ı ndan onların al ış  ve kavrayış larını  nazar ı  itibare al-
mak lâz ımdır. Di ğer sebeb de, İ bn Abbas ın, muhatab ın durumunu na-
zar ı  dikkate alarak de ğ i ş ik olarak cevap vermesi mümkündür. Son ola- 

346 el-itkiin, 1/149. 

347 Ayni eser 1/149-165. 

348 Ayni eser, 1/149. 

349 Lafzen ve manen tetabuk edenlere bir kaç örnek: 	= r iyI Sahihu'l-Buhari, 

VI /181; el-Itkan, 1/153. ro-,— 	= ç,((-L,ı.1 Aynı  eser VI/209. Ayn ı  eser. 1/159) = 

I Ayni eser VI /28. Ayn ı  eser, I /164). 

350 Lafzen uymay ıpta mana cihetinden uyanlara bir kaç örnek: ( 	 = 

Sahihu'l-Buhetri, VI1103) 	 111150, ylA = 	.1 Ayn ı  eser, 

VI/117. 	= 	Ul Ayni eser, 1/151) vs jy  = Jj  w 9 Ayni eser, VI/103, 

= 	 Ayni eser, 1/157. 

351 Lafzen ve mana itibariyle uymuyanlara örnek: ( 	 = 

Aynı  eser, VI /152. 	I 91i JöLd ls = 	Iy1 L5 Ayni eser, I/152). 
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rak en mühim sebeblerden biri de, Hicretin birinci asr ının yarı sından 

itibaren, me şhur olan sahabilerin yava ş  yava ş  ortadan kaybolmasile, ge-
ride kalan küçük sahabe sahay ı  boş  bularak, kendilerini k ıymetlendirmek 
ve her ş eyi biz biliriz deyip, her sorulan cevapland ırmaya kalkış mış lar, 

bunun için bir müddet evvel söyledikleri bir söz, bir müddet sonra söy-
lediklerini tutmama ğa ba ş lamış tır. Bu ş ekilde psikolojik bir hastal ığı n 
tesiri altında kalanlardan biri de İbn Abbas olabilir. Bütün bunlardan 
sonra İbn Abbasla, Nâfi ibnu'l-Ezrâk'm görü ş müş  olduklarını  söyleyebili-
riz. Zaten İbn Abbas ın, Hâricilere nasihatlerde bulundu ğuna dâir ha-
berler boldur ve tarihen ayn ı  devirde ya ş amış  olmalar ı  da bunun müm-

kün olduğunu göstermektedir. 

Ş imdi de İbn Abbas ın, İ bnu'l-Ezrâka teyid mahiyetinde getirdi ğ i 

beyitler üzerinde duraca ğı z. Bu beyitlerin ekserisi me şhur arap ş airlerin-

den alınmış tır 352 . Burada bizim için mühim olan, bu beyitleri İbn Abbas-
ın söyleyip söylemediğ ini tayindir. Evvelcede söyledi ğ imiz gibi, İbn 

Abbasdan gelen ekseri rivayetlerde ş iirle isti şhad gibi bir durum görül-
memektedir. O halde bu durumu aç ıklıyabilmek için, gerek fıkhi ve dini 

gerekse tarihi yönden incelenen tefsirlerde nas ılki İ bn Abbas rivayet-
lerine dayanı lmış sa, lugavi yönden incelenen tefsirlerde de ondan gelen 
rivayetlere ittiba edilmesi tabii:dil-. Bu bak ımdan Ebâ. Ubeyde Ma'mer 
ibn Müsenna'nın Mecazu'l-Kur'an ı  ile yaptığı m karşı laş tırmada, bir çok 
kelime manalar ı  tetabuk etti ğ i halde, beyitler ba şka başkad ır. I. nci 

ciltte sadece İbn Abbas ın zikrettiğ i iki beyit uygun gelmi ş tir "2 . Bu da bir 

352 Bu husus için bkz Muhammed Fuâd 	 Mu'remu Garib el-Kur'ân Mustah- 

ricen rnin Sahihi'l-Buhârt ve Mesâilu Nâfi ibnu'l-Ezrâk-'libn Abbas. s. 234-291. 

353 Her iki kitaptaki beyitlerin laf ı zlar ında da baz ı  de ğ iş iklikler mevcuddur. Bkz. ( 

kelimesini izah eden beyitte, Mecazu'l-Kur'an, I /153; el- Itkan, 1 /164. ( 	) kelimesini 

izah eden beyitte, mecazu'l-Kur'an, I /392; el-Itkan, I /150. 

Tezin hazırlandığı  tarihte, Mezâzu'l-Kur'an in birinci cildi ne şredilmiş ti İ bn Abbas'm, 

Nüfi'ibnu'l-Ezrak'a isti şhad mahiyetinde getirmi ş  olduğu ş iir örnekleri, 1962 senesinde ne ş redi-

len Mecazu'l-Kur'an ın II.ci cildi ile de kontrol edilmi ş , pekçok örneklerden ancak a ş ağı da vere-

ceğimiz on bir örnek uygun gelmi ş tir: 

1—Ahzâb süresi, 19 « r9-72-L. » kelimesini izah eden beyt. Mecâzu'l-Kur'an, II /135; 

2—Ilke süresi, 45 « 	 j » izah eden beyt Mecâzu'l-Kur'an, 11153; el-Ilki:in, 

el-Itkan, I/155; Tefsiru'l-Kurtubi, XIV /154 

1/151. 

3—Tâhâ sûresi, 119 » 	y 9 )) kelimesini izah eden beyt Mecâzu'l-Kur'an, II /32; 

el-Itkan, 1/151; Tefsiru't-Taberi, XVI /146; Tefsiru'l-Kurtubi, XI /254. 

4— Furktin süresi, 65 « 	i'-)1S- » kelimesini izah eden beyt Mecâzu'l-Kur'an, 11180; 

el-Itkan, 1/161; Tefsiru't-Taberi, XIX /21; Tefsiru't-Tabressi, VII /178. 
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tesadüfden ba şka bir ş ey de ğ ildir. Kelime manalar ından bol bol istifade 

eden Elyâ Ubeyde, acaba niçin İ bn Abbas ın ileri sürdüğü beyitlerden 

istifade etmemi ş tir? Bunun sebebi de kanaat ıma göre, İbn Abbas ın böy-

le ş iirlerle istişhad etmemi ş  olmas ı dır. Bu vaziyet sonradan İbn Abbasa 

isnad edilmi ş  olsa gerektir. Ş iir sahas ında olduğu gibi diğer sahalarda 

da ona isnadlarda bulunulmu ş tur. Bu isnadlar ı  yapanlar, onun siyasi 

yönden Abbasilerin ceddi, Peygamberin amcazadesi olmas ı  ve onun 

malumat ının vus'at ve tenevvurinu, kendi icadlar ı  için müsâid bulmu ş -

lardı . Bilhassa Abbasi halifelerine yakla ş mak veya bir menfaat elde-

etmek için İ bn Abbas'dan muhtelif tariklerle rivayette bulunanlar 
çoğ almış tı . Bu durum tefsirde okadar kar ışı k bir hal almış tır ki, bir ke-

lime etrafında, ondan muhtelif rivayetler zuhür etmi ş tir. Yönlere ayni-

mış  her tefsir, kendi esaslar ına hangisi uygun geliyorsa onu almakla 
iktifa ediyordu. Bu kar ışı k durumdan dolay ı  İ mam e ş -Ş âfi'i " İbn Abbas-

dan bize tefsire dâir yüz kadar hadisten ba şka bir ş ey gelmemi ş tir" 354  

demesi, İ bn Abbasa atfedilen sözlerin ekserisinin s ıhhatm ın ş üphe ile 

karşı landığı nı  gösterir. Regis Blaehere de, müfessirler İbn Abbas ın ismi 

altında, yahudi ve hristiyanl ık tesiri alt ında kalmış  efsaneleri dercettiler 

demektedir 355 . Taberi bile, Ebu Zübeyr, Cüveybir, ed-Dahhak isnad ını  
zayıf görüyor 356 . Umumiyetle me'sur olan tefsirlerde bir tevhid esas ı  bu-

lunamaz. Çünkü bu haberler muhtelif sahabeden muhtelif ş ekillerde 

rivayet edilmektedir. Bu hususda Yakûb ibn Abdirrahman ez-Z(ihrinin 

( ‘3.4.-1! J$âyetini Zeyd ibn Eslem (0.136 /753), 

5- Yüsin süresi, 8 e 	 ■-gi )) kelimesini izah eden beyt Mecetzu'l-Kur'an, 111157; 

el Itkan, I /161; Tefsiru'l-Kurtubi, XV /8. 

6- Beled süresi, 4 e aŞ  j » kelimesini izah eden beyt Mecâzu'l-Kur'an, II /299; 

el-Itkiin, 11150; Tefsiru't-Taberi, XXX/109; Tefsiru'l-Kurtubi. XX/62 

7 - Saffât süresi, 11 e ,-;'Sı  y » kelimesini izah eden beyt Mecâzu'/-Kur'an, II /167 

el-Itkttn, I /151; Tefsiru't-Taberi, XXIII 125; Tefsiru'l-Kurtubi, XV /69. 

8- Kâf süresi, 5 e 	» kelimesini izah eden m ı sra Mectizu'l-Kur'an, II /222; 

el-Itkan, I/161; Tefsiru't-Taberi, XXVI 186; Tefsiru'l-Kurtubi, XVII/5. 

9- Dehr süresi, 2 « 	kelimesini izah eden beyt Meccizu'l-Kur'an, II /279; el-It- 

kan, 1/152; Tefsiru't-Taberi, XXIX /109; Tefsiru'l-Kurtubi, XIX /118. 

10- Rahman süresi, 35 « t ı  LyAi » kelimesini izah eden beyt 	 II /244- 

245; el-Itkân, I /152; Tefsiru't-Taberi, XXVII 174; Tefsiru'l-Kurtubi, XVII 1172. 

11- Meryem süresi, 73 e 1.„.13 )) kelimesini izah eden beyt 	 11110; el- 

Itkan, I 1151; Tefsiru't-Taberi, XIX /21; Tefsiru'l-Kurtubi, XIV 188. 

354 Menahilu'l-Irfân, I /485; el-Itlain, II /224-225. 

355 Blachre, Re"gis. Introduction au Coran, Paris 1947. s. 226. 

356 Tefsiru't-Taberi (yeni), IV /584-585. 
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Salih ibn Keysan ve Huseyn ibn Abdillah ibn Ubeydillah ibn Abbasa 
ayrı  ayrı  sorması  ve onlardan ayr ı  ayrı  cevaplar almas ı  357, ilk zamanda 
dahi rivayetlere ş üphe ile bak ıldığı na bir delil te şkil eder. 

Netice olarak diyebiliriz ki, ibn Abbas ın tefsirdeki mevki'i ten 
kitli bir tetkikten sonra daha iyi anla şı lacaktır.Bu eserin ba ş  taraflar ında 
ibn Kesir'den naklen "ibn Abbas Kur'andan bilmedi ğ i bir ş eyi söylemeyi 
kerih görür ve Allah bilir derdi" sözünü nazar ı  itibara alacak olursak bu 
sözle, biraz evvel söyledi ğ imiz sözler bir tezat te şkil edecektir. Bir ta-
raftan Kur'anda dört şey müs'tesna her şeyi bilirim diyen İbn Abbas' ın 
bu ş ekilde hareketi ister istemez insan ı  şüpheye dü şürmektedir. E ğer 
ibn Abbas'a isnad edilen bu ş eylerin hemen hemen hepsi sonradan ona 
atfedilmi ş tir denilirse, O zaman onun ilmi ş öhretinin olmamas ı  gerekti-
ğ ini ve e ş -Saffinin sözüne ittiba etmemiz laz ım geldiğ ini kabul etmek 
lazımdır. Bu ş ekilde hareket onu fazla korumak ve tebrie etmekten ba ş -
ka bir fayda sa ğ layamaz ve hakikat ı  açık olarak ifade edemez. Biz de 
ona sonradan bir çok isnadlar da bulunuldu ğunu kabul ediyoruz. Ona, bu 
şekilde isnadlarda bulunulmas ında acaba kendinin de bir dahil. yokmu-
dur. ? Niçin Abdullah ibn Ömer gibi bir zata çok fazla isnadlarda bulu-
namamış lar da, İbn Abbasda bir merci bulmu şlar? Evet İbn Abbas 
gerek israiliyat, gerek ş iir, gerekse lugât ve di ğer sahalarda bol bol 
konuşmuş  olmasından dolay ı  sonradan gelenler ister samimi olsun, isterse 
gayri samimi olsunlar,kendi fikir ve esaslar ım ona bol bol isnad ettirmiş ler 
dir.Bu bak ımdan yukarıdaki ibn Kesir'in fikrini pek kabul edemiyece ğ iz. 

357 Tefsiru't-Taberi, XXVI /92. 
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III. BÖLÜM 

TiiBIUD1N VE TEBAU'T-TAB İN' İN 

(TABERİYE KADAR) TEFSİRİ  

1 — UMUMİ  OLARAK HAZIRLAYICI AM İ LLER. 

Wılefayı  Râş idin devrinden itibaren islam devletinin s ınırları  arab 
yarımadas ının a ş maya ba ş lamış , kendi hünyesine yeni ülkelerle bera-
ber, ayr ı  ayr ı  kültür ve dine salik cemiyetleri de katmaya ba ş lamış tı . 

Müslümanlar Medinede bir islam devletinin temelini at ı nca, bu devletin 
idame ettirebilmek için kanun hükümlerine muhtaç oldular. Kur'an 
Kerim ise, onların kanunlarının men ş ei ve kânunu esasileri idi. Tabiidir 
ki Medine ve civar ına hâkim durumda olan bu basit devletin ve ona 
tâbi olan halkın da ihtiyaçlar ı  basitti. Ömer, Osman ve daha sonraki 
devirlerde ülkeler zaptedilip, o çe ş idli ülkelerin medeniyetleriyle kar şı  
karşı ya gelen araplar, onlarla bir arada ya ş arna ğ a baş lamış lardı . Bu ba-

kımdan onlar bedevi hayat ın s ı nırları  içinde kalmaktan kurtularak, ih-
tiyaçlar ında de ğ iş iklikler has!' olmu ş tu. Bir taraftan da islam dini, 
müslüman olan unsurların dünyevi, dini ahlaki, içtimai, aile hayat ı , 

hatta dü şünülebilecek bütün esaslara da tesir ediyordu. Gerek, islâmiye-
te yeni dahil olan unsurlar ı , gerekse müslüman olmayanlar ı  bir idare 
alt ında toplamak ve onlar ı  iyi idare etmek icab ediyordu. İş te bu husus-
lar için Kur'an]. Kerim ilk merci' oluyor, yeni nizamlar ihdas etmek 
için fakihler ve müfessirler Kur'ana sar ılıyorlard ı . İ slam devleti çok 
geni ş lediğ inden, dinin men ş ei olan Hicazdan di ğ er ülkelere, baz ı  imkan-
sı zlıklardan dolay ı  dini haberler pek ula ş amıyor, ş ahsi görü ş ler rol oy-
namağ a ba ş lıyordu. Bu ş ahsi görü ş  sahipleri ayn ı  ırk, aynı  kültür, ayn ı  
örf ve âdeti ihtiva eden bir cemiyet içinde yeti ş mediklerinden, görü ş -
lerinin neticesi de de ğ iş ik oluyordu. Burada tabitin devrininden itibaren 
islami ilimlerle ve bilhssa tefsirle me ş gul olan ş ahıslar ın umumi durum-
lar ından bahsetmek uygun dü ş ecektir. 
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Pe ş inen ş unu söyleyelim ki; Bir taraftan arab olmayan müslüman 
unsurlar ın islamiyeti ö ğ renme i ş tiyakı , diğer taraftan Kurey ş in ve diğer 
arabların, bu milletleri idare etmek sanat ını , yani idarecilikle i ş tigal 
edip, diğ er sahalarda çal ış mayı  hakir görecek dereceye ula ş maları  sebe-
biyle, ilim ve bilhassa tefsir sahas ında temayüz eden ş ahsiyetlerin arap 
olmadıklarını  görece ğ iz. Bunun en mühim sebebi, İbn İlald6'n'un dediğ i 
gibi "Bilgiler bir sanaat ş eklini aldığı  için, onunla meş gul olmayı  kendi-
leri için bir küçüklük sayarak bilgi ö ğ renmeye yana ş madılar. Ba şkanlar 
her zaman hüner, sanaat ve bunlarla ilgili olan ş eylerle u ğ raşmaktan 
çekinmi ş lerdir" Hele Emeviler devrindeki arab milliyetçili ğ i ve kendi-
lerini idareci olarak görmeleri sebebiyle ilimle me ş guliyet onlar için bir 
zillet addediliyordu. "Kurey ş ten bir zat, Sibeveyh'in kitab ını  okuyan 
Attâb ibn Esid o ğullarından bir gence, yaz ıklar olsun size, ilmi ihtiyaç 
ve zilletle tahsil etmek, onunla geçinmek istiyorsunuz demi ş ti" 2 . İş te 
ilimle iş tigal arab ın gayri bir gruba intikal etmi ş , bunlara da umunii bir 
isim olarak Mevali'denmi ş tir.Bu grubun ilim hareketindeki rolleri küçüm-
senemiyecek kadar mühimdir. Fütühattan sonra muhtelif şehirlere da ğı -
lan sahabe, oralarda ilmi hareketlere ba ş lamış , onlardan ekseriya arab 
olmayanlar ilim almış tı . İş te bunlar Tabi -an ve onların etbaıdır ki bunla-
rın ço ğu mevali ve evladlar ı  idi. Mevalinin durumu da, efendilerinin ce-
miyetteki durumlar ına bağ lı  idi. Tüccar olan sahabinin mevlasm ın tüc-
car alim olan sahabinin mevlas ımn alim olduğunu görmekteyiz. Mesela, 
Abdullah ibn Omer'in Mevlas ı  Nâfi (öd] 7 /735), İ bn Abbas'ın mevlas ı  
İ krime (0.107 /725) alim idiler 4 . O zamanda islâmda revaç bulan ilim 
ve maarif, Kur'an ın hıfz ve tefsiri, hadislerin isnad ve h ı fzından ibaret-
ti. Bunlarla me ş gul olan huffaz, kurra ve muhaddisler, fukaha ve müfes-
sirlerin ekserisi mevaliden idi. Tefsirde temayüz eden ikrime, İbn Abbas'-
ın; Atâ ibn Ebi Rabah (0.115 /733), benu Fihr'in; Ebu'z-Zübeyr Muham-
med ibn Müslim (0.128 /745), Hakim ibn Hizam' ın mevlas ı  idi. Kiife 
de, Said ibn Cübeyr (0.94 /713), Benu Valibe mevlas ı ; Basra da el-Hasen 
ibn Yesar (0.110 /728), Zeyd ibn Sâbitin mevlas ı  idi'. Mu'cemu'l-Büld(in 
sahibi, Horasan maddesinde, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem (0.182 /- 
798) den ş öyle bir haber zikretmektedir. "Abadile (Abdullah ibn Abbas, 
Abdullah ibnu'z-Zübeyr, Abdullah ibn Amr ibni'l-ks, Abdullah ibn 
Ömer) vefat ettikten sonra, fıkıh bütün beldelerde mevalide idi. Mekke 

1 Mukaddime, 111/179. 

2 el-Ciihiz, el-Beyan ve't-Tebyin, Kahire 1367.1 /402-403. 

3 Mevla kelimesinin lfıgattaki muhtelif anlamlar ı  için bkz. Listinu'l-Arab, XV /408. es-
Stlı iih, VI /2529. 

4 Fecru'l-İslam, s. 155. 
5 Aynı  eser, s. 153-154. 
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ehliiıin fakihi Atâ ibn Ebi Rabâh, Yemen ehlinin fakihi Tavûs, (0.106 /- 
724), Yemame ehlinin fakihi Yahya ibn Kesir (Ö.129 /746-747), Basra 
ehlinin fakihi el-Hasen el-Basri, Kiife ehlinin İ brahim en-Nahai (Ö.95 /- 
713-714), Ş am ehlinin ki Maklull (Ö.113 /731), Horasan ehlinin fakihi de 

Atâ el-Horasâni (Ö.133 /750) idi ki bunlar ın hepsi mevâli idiler. Bu ara- 

da yalnı z Medine ehlinin fakihi olan Said ibn el-Musayyib Kure şyten 

idi 6 . 

Mevâli dediğ imiz bu kimseler, bu lafz ı  hangi sebeblerle ahrlarsa 
alsınlar, onlar ın daha önce, yani islamiyete intisab etmeden evvel bir 
dinleri ve kültürleri vard ı . Müslüman olunca baz ıları , eski kültürlerinin 
tesiri alt ında kalarak, islamiyeti arablardan ba ş ka ş ekilde anlama ğ a 
baş lamış lar, bu anlayış  farkları  yüzünden tefsirde mühim hareketler 
meydana gelme ğe baş lamış tır. Tabiiler de tefsiri, sahabeden semaen 
nakletmi ş , sema olmayan hususta da içtihadlar ı na müracaat etmi ş lerdir. 

Tefsir tabakadan tabakaya intikal etmi ş , her tabakamn fertleri ayr ı  
ayrı  kültüre sahip olduklar ından ona yeni bir ş eyler katm ış lardır. Rey 
ile Tefsir faaliyeti, sahabe devrinde dahi mevcuttu. Onlar ın, bir ayeti, 
sebebi nüzulüne istinad ederek tefsir etmeleri, bir esasa dayanarak tef-
sir gibi görünüyorsa da, onlar ın hükümlerle vak ı âlar aras ında bir müna-
sebet kurmak gibi bir durum kar şı sında kalmalar ı  yine onların görüş lerine 
b ırakı lmış tır. Bu bakımdan, sahabe aras ında sebebi nüzullerde bile bir 
ittifak husule gelmemi ş tir Tâbiûn devrinde ise, kendi reyleriyle tefsir et-
mek hareketi daha bâriz olarak mü ş ahede edilmektedir. Onların rey 
ile tefsirlerinde takip ettikleri yol sadece kendi fikirleri de ğ il, bulunduk-
ları  cemiyyetin tasavvurat ım, hârika ve hurafelerle birlikte aksettir • 
meleriydi 

İbn Abbasdan gelen tefsir tarikleri pek çoktur. Bunlar ın en sağ lam 

ve sahihlerinden addedilen Mücahid (Ö.103 /721) bile bol bol dini noktai 

nazara tetabuk edip etmedi ğ ini düş ünmeden, cemiyetin temayülünü 

aksettirerek rey izhar etti ğ ini görüyoruz. Meselâ, ( 7 5i1=;1-; ir) 	) 

âyetini 	 ) ş eklinde ifade ederek buna (‘‘.9.t, 	 ) 

sözünü de ilâve etmi ş  ve bu hususdaki görü şünü belirtmiş tir 8 . Taberi, 

6 Yâkût er-Rumi, Mu'cemu'l-Büldân, Beyrut, 1374. II /354. 

7 Kıyamet süresi, 23. 

8 Tefsiru't;Taberi, XXIX /104. 
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Mücahidin bu görü ş ünü kabul etmeyip, İkrime ve el-Hasen'den gelen 
görü ş ü do ğ ru bulmaktad ı r 9 . 

Yine İbn Abbas'dan sika bir tarik olarak rivayet edilen Atiyye 

el-Avfi (Ö.111 /729) Yukarda geçen âyete kar şı  yz JL.4%), 	4j-k; % 1 
( 1° 	 âyetini ileri sürerek, Allah' ı n görülemiyece ğ ini 

iddia ediyordu ". Yine Mücâhid ( 12 	) âyetini tefsir eder- .. 
ken bu âyetten murad edilen ş eyin, cisimlerde olan bir tahvil de ğ il, 

belki kalblerinde olan bir tahvildir ve onlar maymun nefisli insanlar ola- 

rak kald ı lar demcktedir ". Mücâhid 	 ) 

( " 

tamamen ayr ı lmış  olduğunu görüyoruz ". 

Sahâbe bazen kelime i ş tikaklarında nas ıl hata yapm ış larsa,  Tâbiî-
ler de ayn ı  hataya dü ş müş lerdir. Vermi ş  oldukları  manan ın arapçada kar-
şı lığı nı  bulamayı nca, kelimenin kökünü ba ş ka dillerde aram ış lard ır. 

16 Z 
Mesela ( 	. . . . 	 ) âyetindeki ( 	) 

kelimesini, Mücâhid turunc oldu ğunu söylemi ş tir ". Arapçada bu 
kelimenin kar şı lığı  turune de ğ ildir ". Onun manas ını n, yemek yerken 
veya konu ş urken üzerine oturulan ş ey, yani bir nevi yast ık olduğu isbat 

edilince 19  kelimenin kökünün habe şce ( oldu ğunu söylemek 

suretiyle te'vile gitmi ş lerdir ". Müeâhid'in bu ş ekildeki hareket tarz ı , 
kolaylık ve gayeye ula ş tıracak mahiyette de ğ ildir. Onun bu ş ekilde 
yapmış  olduğu rey ile tefsir te ş ebbüsünü hakl ı  göstermek için, onun 

ş u sözü ileri sürülmektedir. ( 21  (..55 ) Bu örnekler-

den sonra, Mücâhidi ehli rey ekolünün bir mümessili olarak görebiliriz. 

9 Tefsirü't-Taberi, XXIX 1104. 

10 Enâm süresi, 102. 

11 Tefsiru't-Taberi, XXIX /104. 

12 Bakara süresi, 65. 

13 Meilıhib, s. 129-130. 

14 isreı  süresi, 81. 

15 Bkz. Tefsiru't-Taberi, XV /88. 

16 Yûsuf süresi, 31. 

17 Tefsiru't-Taberi, XII /112; Sethihu'l-Buhdri, VI/94. 

18 Lisürtu'l-Arab, I /200-201. 

19 Tefsiru't-Taberi, XII /111-113. Meeistzu'l-Kur'an, I /308-309. 
20 Sahihu'l-Buhtiri, VI /94. 

21 İ bn Kuteybe, Te'vilu Muhtelifi'l-hadis Mı sı r, 1326, s. 69. 

âyetini tefsir ederken, İbn Abbas'dan 
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Bu hususu Goldziher'de şu sözlerle teyid etmektedir. "O, kendisinden 
sonra geni ş leyip ne şvü nema bulacak olan ehli rey medresesinin akide 
meselelerinde sahibi selahiyet bir kimse idi. Bu ş ekildeki hareketleri 
karşı sında, onun eski bir hicazh oldu ğunu dü ş ünme ğe muktedir 
olamayı z" 22 . 

Rey ile tefsir yapmaya giri ş enler, yapt ıklarını  teyid için, Kur'an-
daki tedebbür âyetlerine ve Peygamberin sözlerine istinad ettiler. 
E ğ er rey ile tefsir yap ılmayacak olsayd ı , bugünkü dini ahkam ın pek 
çoğu bat ıl olmas ı  laz ı m gelirdi. Kur'an rey ile tefsir edenler ş öyle bir 
yol takip etmi ş lerdir. Onlar K ıı r'andan manalar taleb ediyorlar, e ğ er 
onu Kur'anda bulamazlarsa, sünnete müracaat ediyorlar veyahutta 
sebebi nüzule ş abid olan sahabede soruyorlard ı . E ğer taleb ettikleri 
manayı  Kur'anda, sünnette ve sahabede bularn ıyorlarsa, o zaman müf-
red lafı zlarnı , Peygamber zamamndaki istimali nazar ı  dikkate al ınarak, 
lugat, i ş tikak ve sarfı na müracaat ediliyordu. Bunlardan ba ş ka, terkip-
lerin irab ı , belagat ı , hakiki manan ın mecaz üzerine tahmili, kelam ın 
siyakı , yap ı lan rey ile tefsirin içtimaiyat, tarih ve kainat kanunlar ına 
mutabakat], yap ı lan izah tarz ı nın Peygamberin söz, fiil ve takrirlerine 
uygunluğunu göz önünde bulunduruyorlard ı . Fakat onlar bu gibi husw-
lardan pek ço ğunu ihmal etmi ş lerdir. Hatta ileride„f ırkalara göre tef-
sir bahsinde daha bariz olarak görülecek olan Kur'an). Kerimdeki am 
olan ayetlerin geli ş i güzel tahsisine tabian ve hatta sahabenin tevessül 
ettiğ i görülmektedir. Mesela, Mus'ab ibn Sa'd, babas ı  Sa'd ibn Ebî Vak- 

, 3 , 	oe 	 o 

kasa °)11,P J/6 J.; ) âyetinin Harariyye f ırkas ı  

olup olmadığı nı  sormu ş , cevap olarak babas ı , Onlar yahudi ve nasra-

ıı ilerdir, Haruriyye ise ( " a111-1.4.P (:72 ) 

ayetini muhatab olanlard ır demi ş tir 25 . Öyle zannediyorum ki, Sa'd 
ibn Ebi Vakkas ın o ğ luna verdi ğ i cevapta, do ğ rudan do ğruya bu 
ayetlerin muhatab ı  Haruriyye demek istememi ş , belki o ayetlerin 
manas ına muhatab olabilirler demek istemi ş tir. Çünkü bu ayetlerin 
siyakından yahudiler için nazil oldu ğu aç ıkça görülmektedir. Ama Kur'- 
andaki bu ayetin hususiyeti, hükmünün umumiyetine münafi olmad ı - 

22 Mezahib, s. 132. 

23 Kehif süresi, 103. 

24 Bakara, süresi, 27. 

25 Sethihu'l-Buhâri, VI/117. (Taberi Tefsirinde ise Sa'd ibn Ebi Vakkas' ın oğ luna, Haru- 

riyye « 	 ı<ıi » ayetine muhatab olanlard ı r diyor. Bkz. Tefsiru't-Taberi, 

XVI123. 
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`Ondan, Haruriyye'ye te ş mil edilebilece ğ i gibi, Sâbli ve münafiklarada 
te ş mil edilebilir". Bununla beraber bu âyet muhakkak onlara i ş aret 
ediyor diye de bir hüküm verilemez. 

Muhaddisler ve di ğer müslümanlar aras ında yüksek bir mevkie 

sahip olan Muhammed ibn Sirin (0.110 /729) bile 	 ) 

( 27 4..),•(•i 	4.1  J ja. i ts T.". 1 	bu âyet hakkında"eğer bu âyet 

Kaderiyye için nâzil olmad ı  ise, kimin hakkında nâzil olduğunu bilmi-
yorum"" dernekle, bu âyetin Kaderiyye hakk ında nâzil olduğunu söyle-
mek istiyor. Tâbitınden olan müfessirlerin ekserisinin mevâliden oldu-
ğunu söylemiş tik. Bunların hayatlar ına âit bilgiler, onlar ın hemen 
hemen hepsinin birer firkaya mensub oldu ğu ve onlar ın zamanlarma 
âit fikiri ve siyasi hareketlere tamamen i ş tirak ettiklerini gösterir. Veya 
onların ş ahsi durumlar ı  zayıf olduğundan, gerek firkalarm ve gerekse 
devletin politikas ının tesiri alt ında kalmış  olabilirler. Tâbitufdan en 
ileri gelenler bu ş ekilde hareket edince, onlardan sonra gelenlerin ne 
şekilde hareket edecekleri aç ıkça zâhir olur. Art ık bundan sonra muh-
telif yönlerden tefsirler zuhur etme ğe ba ş lar. Bu durum hakli olarak 
bazı  müdebbir kimseleri ürkütür ve tefsire şüphe ile bakmağ a ba ş larlar. 

2 — TEFSIRIN YÖNLERE AYRILMASI. 

İ lk devirde Tefsir, hadisin bir cüz'ü idi. O zamanda hadis ilmi bü-
tün dini maârife ş âmildi. Bazı  hadisler Kur'an âyetlerinin tefsirini, ba-
zıları  fıkhı  bir hükmü, baz ıları  da Peygamberin gazalar ım ihtiva ediyor-
du. Islâm Ansiklopedisine tefsir maddesini yazan Carra de Vaux, bu ilk 
günkü duruma aldanarak "Kur'an tefsiri, hadisin bir dal ı dır, cami ve 
medreselerde taâllüm edilir" 29  demektedir. E ğ er tefsir faaliyeti sadece 
rivayete dayamp devam etseydi, belki kendisine hak verebilirdik. Hal-
buki tefsir rivayet indinde durmay ıp, akli tefsirlerin de zuhur etme ğ e 
ba ş ladığı  görülür. Bu vaziyette ona hadisin bir dal ı  olarak bakamay ı z. 
Ancak ne ş 'eti, muhaddis ve râvilere ittisali bak ımından hadisin bir fu-
ruu olabilir. 

Tefsir, zaman ve mekânla de ğ i ş iklik arzeder. İ lk devirde âyetlerin 
tefsiri basit ve tefsir edilen âyetler manduttu. İ nsan tefekkürü geli ş tik- 

26 Irsadu's-Sdri, VII /220. 

27 Mü'min süresi, 68. 

28 Tefsiru't-Taberi, XXIV /49. 

29 Encyclop‘die de l'Islam, IV /634. 
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çe ve hadiseler ço ğ aldıkça, bu hadiselerin tefsir taraf ından ihtiva edilme-
sine çalışı ldığı ndan ayetlerin tefsiri geni ş lemiş tir. Nakli tefsirin ya-
mnda akli tefsir de geli ş me ğe ba ş lamış , bununla beraber müellifler ki-
tablarmda menkul rivayetlerin kalmas ını  istemiş lerdir. Zira onlar men-
kûle müracaat etme ihtiyac ını  duyuyordular. Bu menküle müracaat, 
ma'kul tefsirden müstakil telifler husule gelinceye kadar devam etti 
ve menkul tefsirle me ş guliyet geriledi. Zamanla müfessirler, mütekellim-
lerden ve mutezileden fikir hürriyetini iktibas ederek Kur'an tefsirin-
de yeni ufuklar açt ılar. İ kinci asrın nihayetinde mütekellimlerin bu ça-
lış malar üzerine sultas ı  tabii bir hal ald ı . Bir taraftan müellifler ayn ı  
mevzua taalluk eden, benzer hadisleri toplama ğ a, tafsil etme ğ e ve bab-
lara ay ırmağa ba ş ladılar. Mesela Malik ibn Enes el-Esbahi (0.179 /795) 
ahkâma dâir olan haberleri bablara ay ırarak el- Muvattâ adlı  eserinde 
cem etmi ş ti. Bu ahkam bablarım tasnif ederken, Kur'amn âhkam ayet-
lerinden ve onların sahabe tarafından yap ılmış  tefsirlerinden istifade 
ediyordu 30. Bu bak ı mdan tefsiri ilk toplayan kimse olarak ta addedilir 31  

Art ık islâmda fıkhi fırkalar te ş ekkül etmi ş , her farka bir hüküm 
için lazım olan nass ı  ya bulabilmi ş  veya bulamam ış t ır. Bulamıyanlar 
içtihadlariyle hareket etmi ş lerdir. Bir tarafta bir ayetin tefsiri hakk ında 
Peygamberin veya sahabenin izahx varken bu izalhx duymayan ba şka 
biri, kendi görü ş üne göre izah etmi ş tir. Tabii olarak bu gibi hallerde uy-
gunluklar olduğ u gibi, bazı  uygunsuzluklarm olmas ı  da mümkündür. 
İ kinci tabaka olan Tabii-1.n daha ziyade ş ehirlere nisbet edilmi ş , ilim de 
o ş ehirler dahilinde kalm ış tır. Bunlardan sonra gelen tabaka, sahabe ve 
tabi-Mum muhtelif ş ehirlerdeki sözlerini toplamak -bunlar muhaddisler-
dir- ta gecikmediler. Bu arada tefsir hakk ında söylenenler de topland ı . 
Bunları  toplayanlar ın hemen hemen hepsi hadisci idiler. Mesela, Süfyan 
ibn Uyeyne (0.198 /813), Veki' ibnu'l-Cerrah (0.196 /811), Şu'be ibnu'l-
Haccac (0.160 /776), İ shak ibn Râhuye (0.238 /852) gibi ş ahsiyetler bu 
sahada mühim rol oynam ış lardı r. Bu devirden itibaren tefsir faaliyeti, 
hadisden ayr ı  bir ilim olrak, müslümanların ibadat ve muamelatlar ım 
tayin edecek ş ekilde, Kur'andaki ahkâm ayetlerinder ı  istinbatlar yap ı ldı -
ğı nı  müş ahede etmekteyiz F ıkhi bâblara göre, ahkam ayetlerinin tefsiri 
mahiyetinde, A hkâmu' 1 - Kur' an adında müstakil eserler meydana gelme-
ğe ba ş lamış tır. Bu i ş e ilk te ş ebbüs eden ş ahsın Muhammed ibn Idris 
eş - ş afii (150-204 /767-819) oldu ğu söylenmektedir 32 . Artık ş afilden 

30 Bu husus için bkz. Tenviru'l-Havülik, I /29; I /44; 1 /52. 
31 et-Tefsir. s. 7. 

32 Keşfu'z-Zünün, 1120; Mu'cernu'l-Udebet, VI /396. 
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sonra, Ebug-Hasen Ali ibn Hacer (Ö.244 /858) ", İ smail ibn İ shak (200- 
282 /815-895) " gibi ş ah ı slar ın da ahkamu'l-Kur'ana dair eserler yazd ığı  
görülmektedir. Safiinin bu eserinde, ondan gelen muhtelif fıkhi mesele-
lere ait ahkâm ayetlerini, f ıkhi yönden nas ı l anladığı  müş ahede edilir. 

Mesela, Ş afi'iye 	 j 	j 	 ) 

35 
'‘ ,A..,13 1 	 j ayeti soruldu ğunda, ş öyle cevap 

vermi ş tir. c 	 : 	 j -kot 	 • 	 ) 

L:•-•J!) 01 	 L.119;11 
 Ly 

 ( 36 1/(1;1  c j•C' 	Loai 	 Tabii olarak Safi'i bu manav, ı  verirken, 

evvela Kur'ana ve sünnete istinat etmi ş ti. Burada ( 37  

ile gösterilmesi, biraz uzak gibi görünüyorsada, O, hastal ık, veya cihad 
suretiyle noksanla ş mayı  kasdetmi ş  olabilir. Hakikatte ayet "Muhakkak 
ki biz sizi biraz korku ile, biraz açl ıkla, mal can ve verim eksik-
liğ iyle imtihan edece ğ iz, sabredenleri müjdele" gibi bir manay ı  ifade 
ediyorsa da, bu ıtlak içinde bu ayet islam dininde farz k ıhrı acak olan 
baz ı  ahkamı  da mutazamm ındır ki Safi'i bu yolu takip etmi ş tir. ş afi'i 
yine bu eserinde, baz ı  kelimelerin vecihlerini de bildirmi ş ti. Mesela 

( 	) lafz ı nın Kur'anda üç ş ekilde kullanı ldığı nı  ifade etmi ş tir " 

( 39  c..7? 	J 	ds. 	 ) 	J 	;■',41 	 ) 

( 	( 41  ‘15L4 	 L:n; ^ ı li 	 ) Ş âfi ' i 	) 

o 5 ( 42 	
âyetinde, her ne zaman namaz ı  

ifaya kalkd ığı nı zda, abdest al ınmas ı  laz ı m geldiğ i anlayışı nı  bertaraf 
ederek; baz ı  ilminden raz ı  olunan kimselerden i ş ittimki, bu ayet 
uykudan kalkanlar için nazil olmu ş tur ". Sünnet de, uykudan kal-
kınca abdest almay ı  emretti ğ ine göre, bu ayette Allah ı n abdestten 

33 Ke şfu'z-Zuntin, 1 /20; Esmrı n'/-Müellifin, I /672. 

34 Mu'cemu'l-üdeba, 11/284-285; Ke şfu'z-Zu,nün, I /20. Es ınetu'/-Müellifin, 1 /207. 
35 Bakara sûresi, 155. 

36 Ahlannu'l-Kur' an, 1 /39. 

37 ( 	) kelimesi lûgâtta 	) 	) 	( ,«41 ) ( 	) 	) 
gibi manalara gelmektedir. Bkz. Lisanu'l-Arab, VI /233-236. 

38 Ahkâmu'l-Kur'an, 1/42. 

39 Zuhrilf sûresi, 22. 

40 Yûsuf sûresi, 45. 

41 Nahl süresi, 120. 

42 Mâide sûresi, 6. 
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kasdı  uykudan kalkınca abdest laz ım geldiğ idir diye fikir yürikt-
mektedir 43  

Zamanla Islam devleti geni ş lemi ş , içinde bulunan insan kitleleri-
nin ayrı  ayrı  kültür ve dinden olu ş ları  sebebiyle, islâmiyette gerek fikir 
ve gerekse siyasi baz ı  hareketler ba ş lamış tı . Bir taraftan arab dilinin 
bu yabanc ılar tarafından ö ğ renilmesi için talim ve taallüme ihtiyaç 
duyulmu ş tu. Diğer taraftan ise kom ş u kültürlerin felsefi ve ilmi eserleri 
islam aleminde yayılmağ a ba ş lamış tı . Bütün bu hareketler Kur'an 
tefsirinde mâkes bulmu ş , Kur'anın kendisini tefsir etmek esas olmaktan 
çıkarak, bu hareketleri tasvib eden bir hareket haline gelmi ş tir. 

a) Fırkalara Göre Tefsir. 

İ slamda tefsir faaliyetine h ız veren âmillerden biri ve belki de en 
mühimmi, islamın birinci asrından itibaren gerek dini ve gerekse siyasi 
bir anlayış la zuhur etme ğ e ba ş layan fırkalar olmu ş tur. Her ş eyden evvel 
müslüman olduklar ını  unutmayan bu fırkalar, yapt ıkları  iş lerin do ğ ru-
luğunu isbat için Kur'âna ba şvuruyorlardı . Gittikleri yolun do ğ ruluğu-
nu göstermek için âyetleri, kendilerini teyid edecek ş ekilde te'vil ediyor-
lardı . Millet aras ında ş ayi olan fırkalardan her biri, Kur'anda kendi mez-
hebine uygun geleni al ıyor, uygun olmayan ı  da te'vil edip uydurma ğ a 
çalışı yor ve insanlarda bu tariklerden birine tâbi oluyordu. Bu s ırada 
müfessirlerin yapt ıkları  aç ıklamalar olgun bir izah ş ekli olamıyordu. 
Daha do ğ rusu bu müfessirler anlay ış ta tam bir istiklale sahip de ğ illerdi. 
Akideye ait meseleler üzerinde pek fazla durmam ış  olan ilk müslüman-
lar, Kur'an ın muayyen olarak vas ıfland ırmamış  olduğu meseleler üzerin-
de, hicri birinci asr ın sonlarından itibaren, siyasi ve hârici sebebler dola-
yısiyle, durmaya mecbur oldular. 

Islam memleketlerinde ya ş ayan fakat müslüman olmayan unsur-
lar, müslümanlara nazaran daha münevver idiler. Bunlar ın, kendilerini 
idare edenlere kar şı  medeni üstünlüklerini anlamalar ı , islam âleminde 
bazı  milli hareketlerin do ğmas ına sebeb olmu ş tur. Zaten Hazreti Pey-
gamberin vefatiyle hilafet meselesi zuhur etmi ş , Osman zaman ındaki 
fitne, Ali zaman ındaki iç harpler, islamda sonu gelmeyen mücadelelere 
yol açmış , herkes kendi yolunun do ğ ruluğunu isbata çal ış arak, âyetleri, 
davalarm ı  savunacak ş ekilde te'vil etmi ş lerdir. Peygamberin vefat ından 
sonra, islam cemaati nübüvvet ışığı ndan uzakla ş tıkça, akide anlamını  
incelemeğe ve izah etme ğe koyuldu. Bu izahlarda da ihtilaflar görül- 

43 Ahkcimu'l-Kur'dn, 1/45. 
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me ğe ba ş ladı . İ lk ihtilaf, Allah' ın insanla, insan ın Allahla olan ilgisinin 
s ını rlar ını  çizmekte kendini gösterdi. Hakiki müslüman kimdir ? İ nsa-
nın mes'uliyeti nedir ve Allah' ın iradesi neden ibarettir gibi meseleleri ara ş -
tırmaya te ş ebbüs ettiler. Bunun üzerine bir tak ı m problemler ortaya 
çıktı  ve bu Problemlerden baz ı sımn bu güne kadar toplu bir çözümü 
bulunamadı . Zaman geçip di ğer din mensuplariyle ihtilat artt ıkça bu 
meseleler daha fazla dü ğümlendi. Bu dü ğümleri çözmek için muhtelif 
görü ş ler ortaya at ılmış sa da, husule gelen ihtilaflar fırkaların te ş ek-
külüne ön ayak olmu ş tur. Daha Emevi devleti zaman ı nda, kader, cebr, 
te şbih ve irca meseleleri ortaya ç ıkmış tı  

İ slamda, gerek siyasi gerekse fikri münaka ş alardan do ğ an fırkalar 
üzerinde yabanc ı  tesirler eksik de ğ ildir. Fakat fırkala ş mada rol oynayan 
asıl sebeb islamın kendisidir. Zira Kur'an]. Kerimde cebr 44, kader45 , ve te ş -
bih 46  âkidelerini teyid , edecek maiyette âyetler pekçoktur. Hatta bunlar 
kendi fikirlerini teyid eder ş ekilde, Peygambere hadis isnad etme ğ e 

kalkış mış lard ır. Meselâ mü ş ebbihe ( 47 	(..5. ›.iL42i (S.; j cS^RJ  ) 
diyordu. Ihtilafa sebeb olabilecek bu gibi noktalar mevcud iken, f ırka-
ların doğuşunu hârici sebeblere atfetmek do ğ ru olmaz Amma bu söz 
fırkalar üzerinde, hiçte yabanc ı  tesirler olmad ığı nın ifadesi degildir. 
Mehdi zaman ında Basra kad ı s ı  olan Ubeydullah ibn el-Hasep (Ö.168 /- 
784), Kur'an ın kendisinde fırkaların do ğuşuna âmil olacak esaslar bu-
lunduğunu, ş u sözleriyle ifade etmektedir: "Kur'a= kendisi ihtilafa 
delâlet ediyor, Kader ve cebr için Kur'anda as ı llar vard ır. Bunlar husu-
sunda kim ne derse isabet etmi ş  olur. Bir kimse zâniye Mü'min dese de, 
kâfir dese de veya o fâs ıktır, ne kffirdir ve ne de mü'mindir dese isabet 
etmiş  olur. O, kâfirdir fakat mü ş rik de ğ ildir veya o, kafirdir mü ş riktir 
dese de isabet etmi ş  olur. Zira Kur'an bu manalar ın hepsine de delâlet 
eder demektedir 48 . Goldziher; Ubeydullah bu sözlerinden dolay ı  kadı lık 
ta ıı  azledilmi ş tir, demektedir49. Hakikatte bu söz pek cür'etkarânedir. 

Burada bizi en çok alakadar eden Mutezile, Ş ia' ve Hârici fırkalar ı  
olacakt ır. Zühur eden ilk mezheplerin hepsinin Kur'ana sar ı ldığı nı  ve 
ilk ihtilafların hepsinin Kur'ana rucu' etti ğ ini görmekteyiz. Onlar Kur'an ı , 
kendi firkalar ımn dar görü ş ü içine sığ dırmağ a u ğ ra ş mış lar, hatta islam 

44 Enfill sûresi, 17; Hüd süresi; 34; Zümer süresi, 19. 

45 Enâm süresi, 153; Kehf sûresi, 29; Nisa süresi, 110. 

46 Feth suresi, 10; Tâhâ sûresi, 5; Rahman süresi, 27. 

47 Duha'/-İsitim, 1/356. 

48 Te'vilu Muhtelifi'l-Hadis, s. 55-56. 

49 Meilthib, s. 199-200. 
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bünyesi içinde, asil islami olmayan fırkalar bile, bekalarnn sa ğ layabil-

mek için Kur'ana istinad etmek mecburiyetinde kalm ış lardı . Bu durum-

da Peter Werefels'in Incil hakk ında söyledi ğ ini hatırlamadan geçe-

miyeceğ iz. "Herkes akidesini şu mukaddes kitabtan taleb ediyor ve yine 
herkes istedi ğ ini onda buluyor" 50 . 

Müslümanlar feth ettikleri yerlerdeki yabanc ı  unsurları  islamiyete 
davet etme ğe ba ş layınca, davet edilenler kendilerinde mevcud olan 
mantık ve felsefe metodlar ından istifade edip, adeta müslümanlar ı  mü ş -
kül durumda b ırakıyorlardı . Müslümanlar da onlar ın bu müdafaa metod-
larını  benimsemeye ba ş ladılar İ slâmda mevcud olan fırkaların fikirleri 
bir kaç k ısma ayrılır. Baz ılar ı  içtimaiyâta taalluk eder, bundan hukuku 
ş ahsiyye do ğ ar. Baz ı s ı  imana taalluk eder, Bundanda ilmi kelamdaki 
mezhebler do ğ ar. Baz ı s ı  da siyasete taalluk eder, halifenin kim olaca ğı  
meselesi münaka ş a edilir. Bir k ısmı  da, ahlaka taalluk eder, buradan da 
mutasavv ıfların yollar ı  elde edilir Bunlar ın hepsi, delillerini Kur'andan 
ald ıklarma göre, tenakuzu Kur'anda sarsmak hatad ır. Çünkü her grub 
kendi menfaatma göre, Kur'an ı  almış tır. Yani onlar ın fikri esas, Kur'an 
onu teyid eden tali bir unsurmu ş  gibi hareket edilmektedir. Bu duruma 
göre her fırkan ın kendine göre bir tefsiri olmas ı  icab eder. 

Mûte ı ile İbn Teymiyyenin dediğ i gibi, cidal ve kelam yönünden 
insanlar ın en muazzam ıdır51 . Yani onlar akı lcı dırlar. Zaman geçip kül-

türler kayna şı p, fikir ihtilaflar ı  zuhur edince, akliyecilik ceryam geni ş le-
meğe ba ş lamış , onlar selef yolunun bir çok esaslarm ı  tanımamış lardı . 

Akı l onlar için herş eydi. Onunla, Allah ı , dinin lüzumunu, helal ve hara-

mı  bilmeğe mecburdu. Buna nazaran, nakil ancak ak ılla mutabakat 
etti ğ i zaman delil olabilirdi. E ğ er nakille ak ıl aras ında mutabakat ol-
mazsa, nakil te'vil edilirdi Kendileri daima bu yoldan hareket ederek 
tefsirler meydana getirmi ş lerdir. Onlar muhkem âyetler üzerinde durma-
mış , daha ziyade onlar ın tefsirdeki gayesi, müte ş abihât üzerinde durmak 
olmu ş tur. Onlar Kur'an lafızlarında ş üpheli olan manalar ı , ilk bakış ta 

lügata müracaat etmek suretiyle izale etmek yolunu tutmu ş lardı r. 52  

Mutezilenin en me şhur tefsirleri, Ebâ Bekr el-Asam (Ö.236 /850)" 
Ebil Ali el-Cubbâi (Ö.303 /915) 54, Ebü Müslim Muhammed ibn Bahr el- 

50 Mezdhib, s. 3. 

51 Mukaddime fi 	 s. 21. 

52 Meilthib, s. 152-153. 

53 Meilthib, s. 135. 

54 Brock. Suppl. 1/342. 
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Isfahâni (254-322 /868-934) 55 ,Abdu'l-Cebbar ibn Ahmed (6415 /1024)", 
Abu'l-Hasen Ali ibn İ sa er-Rummâni el-Ih ş idi (276-384 /889-994) 57  ve 
ez-Zamah ş eri (467-538 /1074-1143)" gibi zevat ı n meydana getirdikleri-
dir. 

Mutezilenin usûlü hamse denilen tevhid, adl, menzile beynel menzile-
teyn, va'd ve vaid, emri bi'l-Maruf ve'n-Nehy ani'l-Münker gibi esaslar ı  
tefsirlerinde daima görülür. Tefsirlerinde bu hususlar bazen sual cevap 
ş eklinde tertib edilmi ş tir". Mutezile, Kuranda, Allah'a âzâ, cismiyet 
ve yön ifade eden ayetlerin manalar ını  Allaha lay ık görmeyerek, Allah' ı  
te ş bih ve tecsim'den tenzih etmek için, Allah' ı n s ı fatları  zat ından iba-
ret olduğunu söylemiş lerdir. Allah hakk ında yap ılan tavsifler itibari 

ş eylerdir diyerek Allah ı ' sıfatlardan tenzih ettiler. Onlar 4 :-+ ) 

( 60 si t. ı • 
âyeti 	61(iL; ne 	çjj ) ve ( 62  )L,‘2): 1 	 I ,S) .-ı; 	) 

âyetlerini delil getirerek, Allah' ın dünya ve ahirete görülemiyece ğ ini 

ileri sürdüler. Onlar ( ) kelimesinin lügat manas ı  üzerinde durarak, 

onun arapçada maddi bir görü ş ü ifade etmediğ ini isbata çalış mış lar ve 
bu âyete kulun Allah'a ra ğbeti veya ondan sevab taleb etmesi gibi 

bir mana vermi ş lerdir 63 . Yine onlar ( ) deki ( ) lafz ını , 

ebedi olarak nefy manas ına almış lardı r. 

Mutezile, 	 ) 

(64 
341'*--kPli 43,ı ■ <  bu âyete istinad ederek, büyük 

günah i ş lemek insan ı  dinden ç ıkarır, cehennem azab ını  icab ettirir. 
Eğer günahkar teybe etmeden ölürse, kâfir olarak gider demektedirler. 
Abdu'l-Cebbar bu ayet hakk ında, "Bütün masiyetlerde teybe makbul-

dür, Kur'an bunu ( 65 -Z-..$C; ) ayetiyle, küfür zina ve katl 

55 Mu'cemu'l-Udeba'da bu eserin 14 cüz oldu ğu zikrediliyor, bkz. VI/420. 

56 Mukaddime fi usuli't-Tefsir, s. 21; Brock. Suppl. 1/343. 

57 Brock. G, 1/115; Suppl, 1/175; Ke şfu'z-Zunün, 1/447. 

sa Brock. G, 1/344-345; Suppl, 1/507-513. 

59 Bkz. Tefsiru Abdi'l-Cebbar. 

60 Kıyamet süresi, 23. 

61 Araf süresi, 143. 

62 Enâm sûresi, 102. 

63 Abdu'l-Cebbar, Tenzihu'l-Kur'an 	 s. 358; Mezithib, s. 153. 

64 Nisâ sûresi, 93. 

65 Furkün sûresi, 70. 
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masiyetini irtikab eden kimselerin bile teybe ettikleri takdirde affedile-

ceklerini kaydeder ve burada ( 	031 .;›*i ) den maksad o kimse 

teybe etmedi ğ i takdirdedir. Zaten bunu da ( 	4:0 1 	) 

âyeti teyid etmektedir" 66 . der. 

ez-Zamah ş eri ( 67 	 ) âyetini tefsir ederken, sen 

bana sahih iman nedir diye sorarsan, sana ş öyle cevap veririm. 
Hakka inanmak, onu lisan ile izhâr ve amelle tasdik etmekdir. E ğ er 
bir kimse itikad ı  ihlal edip, ş ahadet ve âmel ederse, o münaf ıktır, Eğ er 
ş ahadeti ihlal ederse Kâfirdir. E ğ er ameli ihlal ederse fas ı ktır 68 . demek-
tedir. Burada fas ıkın derecesi, kâfirle mümin derecesi aras ında bulunu-
yor demektir. 

Mutezile 	 tay.  JZ.:A 3) 

( 69  4').-,..;42:.! 	 âyetine istinad ederek, 

âhirette ehli kebâire ş efaat' inkar etmi ş lerdir 70 . Bu da adl esas ına bir 
nakiza kondurmamak içindir. Allah' ın her iş te insanlar ın yarar ına olan 
ş eyleri yapmas ı , va'dini ve vaidini yerine getirmesi vacibtir. Binaena-
leyh O, günahkara ceza, hay ır i ş leyene mükafat verme ğe mecburdur. 

Bu yüzden de günahlar ı  affedemez. Onlar ( 71 , 	CS' L?' ) 'ayetin- - • 

deki ( 	) i ş inin çirkin bir i ş  olduğunu ve onun Allah'a isnad ınm 

do ğ ru olamayaca ğı nı  ileri sürdüler. Allah bu gibi çirkin ş eyleri yap- 

maktan ( 72  •,k, 'd) a "5k1 .2.J 	j) ( 73  S1.t>rj13 	jAt. 	.CW ‘.)/ 	âyetle- 

rine göre münezzehtir diyerek ( eZ.J 1  ) kelimesini Hakk ı  kabulden 

menetmek manas ına alarak, Allaha isnad ım mecaz yoliyle te'vile 
kalkış t ılar. Bunun manas ı , Hakkı  kabulden men eden ş eytan veya ka- 
firdir. Bu kelimenin Allah'a isnadm ın sebebi, Allah' ın onlara kudret ve 
kuvvet vermesindendir diyorlar 74 . Zaten onlara göre, insanlar ın kâfir 

66 Tenzihu'/-Kur'ân, s, 96. 

67 Bakara süresi, 3. 

68 Tefsiru'l-Ke şş af, 1 /30-31; Duha'13slâm, III /62-63. 

69 Bakara süresi, 48. 

70 Tefsiru'l-Ke şş âf, 1/102. 

71 Bakara süresi, 7. 

72 Kül' sûresi, 29. 

73 Arâf süresi, 27. 

74 Tefsiru'l-Ke şş fıf, 1 /38-40. 
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ve müslim olmalar ı  gibi iyi veya kötü i ş ler Allah'a isnad edilemez. Bu 
fena i ş lerin hâliki insanlard ır ve insanlar mutlak bir iradeye maliktir-
ler. İnsanın bu i ş leri i ş lemeğe yeter gücü, kendisinde evvelden mevcut-
tur. Sorumluluğun sebebi de budur. Sevap ve ceza görmek ise bunun 
sonucudur ve bunlar ı  yerine getirmenin Allah'a vâcib oldu ğunu söyler. 

Emri bil-Ma'rtif ve nehyi ani'l-Münker esas ında bütün müslüman-

lar, Allahın ş u c...) 	 jj.4. 	 ) 

( 75  ‘:) ., ŞTIa 	 j 	 emrine i ş tirak ederler. Yaln ı z, bu hususu 

anlayış  ve tatbik ilk devirden beri çe ş idlidir. Sahabeden baz ıları , emri 
bi'l-Maruf ve nehyi ani'l-münkere, kalb ve lisanla i ş tirak edip, fiili olarak 
el ve kı lıçla iş tirak etmemi ş lerdir. Sa'd ibn Ebi Vakkas, İbn Ömer, Usa-
me ibn Zeyd, Muhammed ibn Mesleme bu görü ş te idiler. Bunlar ilk 
günlerde zuhur eden fitne hadiselerine fiilen i ş tirak etmemi ş lerdir 76 . 

Bunlar hâdiselere kar ış madıklarından, mutezile kelimesinin lugat ma-
nası  olan, bir tarafa çekilip tarafs ı z kalma manas ının ilk muhatab ı  ol-
dukları  halde, onlar ın bu fikri sonradan tekamül eden kelâm mutezilesi 
tarafından kabul edilmemi ş tir. Onlar dâima ş iddet ve kuvvet kullanmak 
taraftar ı dırlar. Ş unu da belirtmemiz laz ım gelir ki, ayn ı  fırka mensubla-
rının fikirlerinin birbirine uymad ığı nı  da mü ş ahede ediyoruz. Mesela 
Mutezile cennet ve cehennem hakk ında ümmet fırkalariyle ittifak edip, 
Ebu Huzeyl el-Allaf (15.226 /840) dan ba şka kimse, onların fâni olaca-
ğı nı  söylememektedir. Bu fikir.Ebri Huzeyre, Cehm ibn Safvan'dan 
gelmektedir. Çünkü O, cennet, cehennem ve onlar ın ehilleri fena bula-
caklardır 77  demektedir. Cehm ise bu fikri hristiyanl ıktan almış tır. Kilise 
ebedi azab meselesiyle uğ ra ş mış , yunan kilisesi büyükleri ebedi azab ı  
inkar etmi ş lerdir 78 . Bazen de ayr ı  ayrı  fırkaların bir fikirde birle ş tiklerini 
görüyoruz. Mesela mutezile ve Hariciler, emri bi'l-maruf ve nehyi ani'l-
münker meselesinde ittifaklar ı  gibi. 

Ş iîler : İ lk devirde Ş ia siyasi bir fırka idi. Bunlar ın görü ş üne göre 
Ali diğ erlerine nazaran hilafete daha lay ıkt ı . Bu görü ş  sahabe aras ında 
dahi mevcuttu. Selman]. Fârisi (0.32 /652), Ebb' Zer el-G ı fari (0.32 /652), 
el-Mikdad ibn Esved (ö.33 /653) gibi sahabe Aliyi hilafete daha lay ık 
görüyordular 79 . Yabanc ı  unsurlar -bilhassa Yahudiler ve İ ranlılar- arap 

75 Ali İ mran siiresi, 104. 

76 Duha'l-İslaın, 111/64. 
77 İ bn Hazm, el-Fasl fi'l-Milel 	ve'n-Nihal, Mı sır, 1347. IV/69-70. 
78 Duha'l-Islaın, 1/363-364. 

79 Aynı  eser, 111/209. 
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sultas ını  ve onların mülklerini izale etme ğe çal ışı yorlardı . Araplarla 
iranlılar aras ında, islamdan önce de dü ş manlık, mufaheret ve bir birini 
küçük görmekten zuhur eden mücadeleler vard ı . İ ranl ılar, arab haki-
miyeti alt ına girince her türlü fırsattan istifade edib bu hakimiyeti y ık-
maya uğraş mış lar, Hatta maksatlar ını  tahakkuk ettirebilmek için, bir 
çoğu zâhiren müslüman olmu şlardı . Onların ilk fenalığı  Hazreti Ömeri 
katletmeleriyle ba ş lar ki, sonradan bu metod Bat ıniyye vas ıtasiyle, mü-
him ş ahsiyetleri öldürmek gibi bir safhaya intikal ettirilmi ş tir Emevi 
hükümetinin ş iddetli bir arab milliyetçili ğ i siyaseti, ınevali denilen gru-

bun, bu durumdan müteessir olarak ekserisinin ş ia'ya geçmesi ve ayn ı  
zamanda, Iran hükümdarlar ının kan ının, halkın kanı  gibi olmadığı  inan-
cı , onları  tamamen ş ia akidesine celbetti. Sonra, ş ia'daki er-Rec'a fikri 
yahudi İbn Sebe'den gelmektedir Çünkü yahudilere göre Hazreti İ lyas 
göğe çıkmış tır, dönüp dini ve kanunu iade edece ğ i inanc ı  vardır. Bu 
inanç Ş ia indinde ne ş vü nema bulup, Mehdiyi Muntaz ır fikrine kadar 
ulaşmış tır". Ş ia birçok karışı k kısımlara ayrılmış sa da, bu kı sımlar ara-
sındaki ihtilaf iki esasda toplanabilir. 1 ncisi` Ali'nin hilafete daha lay ık 
olup, diğ er halifelerin durumu. 2 ncisi Aliden sonra gelen o ğulların ve to-
runlarımn hangisi imamete daha lay ık olduğu meselesidir. Biz burada 
bunların tafsilat ına giri ş ecek değ iliz. 

Yukarıda zikretti ğ imiz gibi, Ş ia'nında kendi mezhebleri zâviyesin-
den yapmış  oldukları  Kur'an tefsirleri vard ır. Goldziher, ilk müdevven 
Ş ia tefsiri olarak, Câbir el-Cu'fi(Ö.128 /745) 81  ninkini göstermektedir. Bu 
söze ilave olarak, bu tefsir bu gün mevcud de ğ ildir, ancak ondan mütefer-
rik nakiller biliniyor demektedir 82 . İ bnu'n-Nedim ş ia için, Muhammed 
el-Bak ır (0.113 /731)a nisbet edilen bir tefsirin oldu ğunu söylüyor ". 
Brockelmann ise, Ş ia imamlarından olan Zeyd ibn Ali(Ö.121 /738) 84  Ca'fer 
es-Sadık (0.148-763) 85, Ali İbn Muhammed el-Askeri (231-260 /845— 
874) 86  ye ait tefsirlerin muhtelif kütüphanelerde mevcudiyetinden 
bahsetmektedir. Bu gün elimizde mevcud matbu ve tam olan bir ş ii 
tefsiri, Abu'l-Hasen Ali ibn İbrahim ibn Ha ş im el-Kummi'ninkidir ". 

80 Duha'13slâm, 1 /356, 	. 

81 Bkz. 	 1 /249. 

82 Mezeihip, s. 303. 

83 el- Fihrist. s. 50. 

84 Brock. Suppl. 1 /313-314. 

85 Brock. Suppl. 1 /104. 

86 Brock.G. 1 /203; Suppl. 1 /333. 

Brock. G.I /205. Suppl. 1 /336. Bu eser ta ş  basmas ı  olarak 1311 ve 1313 de Tahranda 

bası lınış tı r. 1315 senesi Tebriz tab' ıda mevcuttur. 
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Buna hicri 6 ncı  asra ait olan Radiyyuddin Eki. Ali el-Fadl ibn el-Hasen 
Aminuddin et-Tabressi (Ö.548 /1153) 88  nin tefsirini de, ilave edebiliriz. 

Bu fırka, tefsirlerinde kendi akidelerini savunmu ş , sadece kendi 
imamlarının sözlerine itimad etmi ş ler, daima kendilerini hakl ı  görmüş -
ler ve sadece ş iayı  hakiki müslüman addetmi ş lerdir. Bu bak ımdan, Kur'-
an sadece kendileri için nazil oldu ğu kanaatı  da onlarda belirmi ş , hatta 
bazılarında, Kur'an ın tahrif edildi ğ i fikri zuhur etmi ş tir89. Bunlara göre 
Kur'an ın muhtevas ının dörtte biri alevilerin i ş lerine, ikinci dörttebiri 
düş manlarına, üçüncü dörtte biri ş eriat esas ına, son dörttebir ise k ı sas 
ve emsale aittir 9° Bu kanaat ı  benimseyenler daha ziyade müfrid ş iilerdir. 

Onlar tefsirde, kelimelerin hakiki manlar ından ziyade, kendi fi-
kirleini teyid edebilmek için, mecâz ve i ş aret yolunu tercih etmi ş ler- 

dir, Mesela, 	j 	 C. 	,)112.41 	Lc1 ) 

( 91 47» 	 âyetinde hamr ve meysirden maksad 

Ebû Bekr ve Omerdir. ( 92  .31.5 	 ) âyetinden de Alinin, 

Peygambere vâris olduğunu istinbat ediyorlar 	 asil (:.)1 ) 

93 
0.74/ âyetinden maksad Ai şedir diyorlar. ( 94 	 j 	 ) 

lafı zları , Muaviye ve Amr ibn el-ks'd ır diyorlar. ( nt-4.2. 	oy. j...;1 U.  ) 

âyetinin Talha ve Zübeyr hakk ında olduğunu söylüyorlar 96 . Bu hususta 
misaller daha pek çoktur 97 . Fakat bu misaller daha ziyade Ş ianın azgın 
derecesinde olanlar taraf ından rivayet edilmi ş tir. Mutedil olan Ş ia bu 
ş ekilde hareket etmemektedir. Yukar ı da ileri sürülen fikirleri, Tabressi 
tefsiri ile kar şı la ş tırdığı mda hiç birini göremedim. Mutedil olan Ş ia, 
geliş igüzel her ş ey üzerinde de ğ il de, daha ziyade akide esaslar ı  üze- 

88 Brock.G. 1 /513. Suppl. 1/708-709. 

89 Mutedil Ş ia umumi olarak, Osman zaman ında istinsah edilen Kur'an- ı  kabul etmekte, 

baz ı  akide esaslar ı  ve birkaç k ıraat ş ekli müstesna ona muhalefet etmemektedirler. Bkz. Meilt-

hitt, s. 305. 

90 Mezethib, s. 312. 

91 Mâide süresi, 91. 

92 Nemi süresi, 16. 

93 Bakara süresi, 67. 

94 Nisâ süresi, 51. 

95 Bakara süresi, 73. 

96 Bu misaller için bkz. Te'vilu Muhtelifi'l-Hadis, s. 85-86. 

97 Ba şka misaller için bkz. Mukaddime fi usali't-Tefsir, s. 22-23. 
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rinde durmaktad ır. Mesela, ( 98 
 . . 	 âyetini 

Haccetu'l Veda dönü şü, Peygamberin Gadirham mevkiinde kendi 
yerine Aliyi nasbettiğ ini ve bununda farzlar ın sonuncusu olduğunu 

beyan etmektedir".(
ı oo 	 J 	• -ı 	ı  _ 1 t, ) 	t- • j A  y 4  : ay e ım 

de Alinin halifeli ğ ini isbat için ve ona haks ı zlık yap ıldığı nı  teyid edecek 
ş ekilde te'vil ediyor. Güya Allah Peygamberine Aliyi halife yapmas ını  
vahyetti, O da eshab ından bir cemaata me ş akkat vermesinden korka-
rak bunu gizliyordu. Bunun üzerine yukar ıdaki ayetin nazil oldu ğunu 

söylüyor l". Yine Bunlar ( 1°2  (..."; ) âyetindeki 

( ..5bb ) den murad Alidir diyorlar " 3 . 

Baz ı  ş iilerin kanait ına göre, Ali k ıyamet gününden önce tekrar 
dirilecektir. Katade (Ö.117 /735) den nakledilen bir haberde, bir ş ah ı s 
İbn Abbas'a "Irakta bir grub insan, Alinin k ıyamet gününden önce tek-

rar dirilece ğ ini zannediyorlar ve Li1I r.lc ZA.; 

L  (104 vi   
"..1"  1 	I. 4.14S1 	 „A, 	

ya ayet ını  bu J. 
	. 	• • 

manada te'vil ediyorlar" dedi ğ inde İ bn Abbas "Onlar yalan söylüyor-
lar, bu ayet insanlar için umumidir. Yemin ederimki e ğer Ali kıya-
met gününden önce gelecek olsayd ı  ne onun kardan/ıl nikahlar ve ne 
de miras ını  taksim ederdik" diye cevap vermi ş tir u". 

Ş ia, tefsirlerinde Kur'andaki müphemat ı  muayyen ş ahı slara ha ,n-
letme hususunda cesaretle hareket etmi ş lerdir. Bu harekette, müphe-
mat hususunda Alinin en alim olmas ı  sözünün de tesiri olsa gerektir 1 ". 
Bilindiğ i gibi Kur'anda, Ebu Leheb ve Zeyd ibn Harise den ba şka h ı ,; 
bir ş ahıs ismi zikredilmemektedir. Bu bak ımdan• Ş ia kendi menfaatlar ına 
uygun olarak zem veya medih hususunda pek cömert davranm ış lardır '". 
Hatta onlar, Kur'anda ki baz ı  kelimeleri dahi ç ıkarlar ına göre de ğ iş - 

98 Mide süresi, 4. 

99 et-Tabressi, Mecmau'l-Beyan fi tefsiri'l-Kur'an, Tahran 1373.111/159. 

100 Waide, süresi, 70. 

101 Tefsiru't-Tabressi, III /223. 

102 Ra'd süresi, 7. 

103 Tefsiru't-Tabressi, V /278. Tefsiru't-Taberi, X111/63. 
104 Nahl süresi, 38. 

105 Tefsiru't-Taberi, XIV /66. 

106 Tabalcatu ibn Sa'd, 112 /121, 

107 Bkz. Mezdhib, s. 314-319. 
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tirme ğ e cesaret etmi ş lerdir. Mesela ( I ) kelimesinin ( 	) olduğunu 

ileri sürmüş lerdir 108 . A şı rı  ş iiler sadece kendilerini alakadar edici ayetler 
üzerinde de ğ il Kur'an ın bütününe tecavüzde bulunmu ş lard ı r. 

Umumiyetle, Ş ianın bir kolu olan Zeyd ibn Ali'yi terk eden gruba 
Rafiziler ad ı  verilir. Bunlar ın prensiplerinin yahudi esaslar ına çok ben-

zedi ğ i e ş -Ş a'biden naklen anlat ılmaktadı r 1 °9 . Ahmed Emin'de, onların 

yahudiliğ e benzeyen noktalar ın mukayeseli bir ş ekilde anlatmaktad ır "°. 

Hâriciler : Bu fırka da siyasi sebeblerle meydana gelmi ş tir. Hake- 

man meselesinde bu kimseler Hazreti Aliye itiraz edip (
111 	

:-)) 

âyetine göre hakem ancak Allah'd ır demi ş ler Buna ve 	 .3 

( 112  ‘..53 .7.51 	4!.J■:■) 

▪  

4.".1 	 âyetine muhalefet etti ğ inden dolayı  

Aliyi tekfir etmi ş lerdir. Ali ile aralar ında ceryan eden münazara 
ve sonra Abdullah ibn Abbas ın haricilere gönderilerek, ş üphelerin

( 	

▪  

AbbI 	 ) 113 (..ıı  J.A.C. 

âyetlerile izaleye çal ış mas ı  onlar ı  daha çok dalalet batakl ığı  içinde 

bocalatmaya sebeboldu. Siyasi yönden Hâricileri, Ş ianın bir aksülameli 

olarak görebiliriz. Zira, Ş ia Alinin ölmezliğ ine veya kıyamet gününden 

önce tekrar dirilece ğ ine inan ırken, bunlar Aliyi öldürme ğe kadar ileri 

gitmi ş lerdir. Onlara göre büyük günah i ş leyen kâfirdir, amel de imandan 
bir eüzdür. Ebû Bekr ve Omerin hilafetini, Alinin de hakeman hadise-
sine kadar olan halifeli ğ ini kabul edip diğ erlerine küfretmektedirler. 

Hariciler sonralar ı  bir çok grublara ayr ılmış , hayatlar ı  daima mücadele 
ile geçmi ş tir. Haricilerin en ş iddetli bir kolu olan Ezârika zinada recmi 
iptal eder, hırs ı mı  elini omuzundan keser ve kad ın adet halinde iken 

ona orucu ve namaz ı  vâcib kılar" 5 . 

Haricilerin ekserisi bedevi araplar oldu ğundan, ibadet ve taâtta 

fevkalade ş iddet ve taâssub göstermi ş ler, hiç müsamaha etmeksizin da-
ima kı lı çla mukabele etmi ş lerdir, Cahil, ilmi anlay ış ları  dâr, nasihat ka- 

108 Mezdhib, s. 307. 

109 el-Fasl, II/91. 

110 Duha'l-İslam, 1/353. 

111 Enâm süresi, 57. 

112 Mdide süresi, 44. 

113 Ayn ı  sûre, 95. 

114 Nisâ sûresi, 34. 

115 el-Fasl, IV 1144. 
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bul etmez bir güruh olduklar ından, Kur'an ı  daima reislerinin anlad ıkları  
ş ekilde kabul etmi ş lerdir. Bu anlay ış sı zlıklarm ın neticesi olarak ilk as ır-
dan itibaren, islam devletinde huzursuzluk amili olmu ş lardı r. 

Bunlar kendi görü ş lerini savunan baz ı  tefsirler meydana getirmi ş -
lerdir. Haricilerin kollar ınd an biri olan ibacliyye mezhebi sâliklerinin 
meydana getirdikleri eski ve yeni tefsirlerden baz ıları  ş unlard ır:'" 

Tefsiru Abdirraman ibn Rüstem el-F eirisin" (Hicri III cü as ı r ricali), 

Tefsiru Hüd ibn muhkem el-liftvarim (Hicri III as ır ricali), 

Tefsiru Ebi Ya`kitb, Yusuf ibn İ brahim el-Vercülâni"9  (Hicri VI 

ci as ır ricali), 

Yine son as ır ricalinden olan Muhammed ibn Yusüf Itfiyyi ş  'in, 

Dâ'i'l-Amel Ii yevmi'l_Emei 120 , Himyanu'z-Zâd ilâ DCtri'l-MVtâcl'" ve 

Teysiru't-Tefsir'i zikre ş ayandır' 22 . 

* * 

* 

Yine islam memleketlerinde ya ş ay ı p, asil islami olmayan bir tak ı m 

fırkalar vard ır ki bunlarda Kur'an ı  kendilerine perde yapma ğ a çal ış arak 

bekalarını  sağ lamak istemi ş lerse de, mezhebleri Kur'ana ayk ırı  oldu-

ğundan dâima gizli kalmağa çalış mış  ve asil fikirlerini gizlemi ş lerdir. 

Bunlardan islam tarihinde en çok ya ş ayan' Bâtinilerdir. Bunlar ın da-

yandı k" esas, lafı zların delâlet etti ğ i ve herkes tarafından anla şı lan bir 

zâhiri mana, bir de yüksek tabaka= anlayabilece ği bâtıni manayi 

Kur'an ve hadisin ihtiva etmesidir. Bunlar daha ileri giderek, Kur'an 
ve hadisten maksat onlar ın bât ıni manalar ıdır demi ş lerdir. Bât ınilere 

göre gusulün manas ı , andi yenilemek; temizli ğ in ınanas ı , kendi mezheb-
leri dışı ndaki akidelerden teberri etmek; teyemmüm, dâi'yi veya imam ı  
müş ahade etme ğ e me'zun olmak; oruç, s ır saklamak; Kâbe, Peygamber; 
bab, Ali; Safa ve Merve, Peygamber ve Ali demektedirlerm. Halbuki 

116 Bk . Muhammed Husayn ez-Zehebi, et-Tefsir yel-Müfessirnn, Kâhire 1381 /1961, II /- 

315-316. 

117 Bu eser bugün ktp'lerde mevcud de ğ ildir. 

118 eser Ma ğ ribdeki İ bâdiler aras ında tedâyüldedir. 

119 Meyendu yoktur. 

120 Müellifi tarafından tamamlanmamış tı r. 
121 Mı sırda, Daru'l-Kutubi'l-M ı sriyyede 13 cilt olarak bulunmaktad ı r. eser 1314 senesinde 

Zencibarda bas ı lmış tır. 
122 7 cilt olarak Daru'l-Kutubi'l-M ı sriyyede bulunan bu eser,aym zamanda ne şr edilmiş tir. 

123 Tefsiru'l-Kiisuni, 1/67-68. 
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Hazreti Peygamber, Müslümanlar ın kendisinden sonra yapt ıkları  gibi, 
Kur'anı  Kerimden ne ayr ı  ayrı  manalar ç ıkarmağ a koyulmuş  ve ne de 
müte ş abih âyetlerden uzun uzun bahsedip derinliklerine inmek istemi ş -
tir. O, dini yaymak, imana ça ğı rmak, kanunlar koy ınakla vazifelendiril-
miş ti. Amma kalplerinde e ğ rilik bulunup fitne yaratmak isteyenler, 
Kur'andaki müte ş abih ve mü şkil ayetlerin ard ına dü ş erek onları  heva 
ve heveslerine göre izah etmekten çekinmi ş lerdir. F ırkalarm bu tefsir-
lerinde, tefsirin esas ve asil hedefinden nekadar uzakla ş mış  olduğu açık 
olarak görülmektedir. 

b) Mutasavv ıflara Göre Tefsir. 

Burada, tasavvufun islâmda olup olmad ığı nın münaka ş asına giri-
ş ecek de ğ iliz. Kanaat ımca böyle bir hareket islam ın kendi bünyesinde 
yoktur. Yaln ı z islâmda zühd ve takva hareketi Sahabe devrinde dahi 
mevcuttu. Onlardan bir k ısmı  ihsan derecesine'" nâil olmak için, dünyevi 
nimetlerden kendilerini mahrum etme ğe ve me ş akketlere katlanmaya 
ba ş ladılar. Onlara göre ihsan, iman ve islam derecelerinin üstünde idi ' 23 . 
Osman ibn Maz'un ve onun gibiler bu dereceye ula ş mak için, Allah' ın helal 
kıldığı  baz ı  nimetleri kendilerine haram ettiklerinden, ta'zir makam ında 

( 	 14:.)1 I j..t:Ani 	 (:), Wir ■ 
âyetinin nazil oldu ğuna ş ahid oluyoruz 127 . Yine Peygamberin, Abdullah 
ibn Amr ibnil-as' ın her gün oruç tutmas ına mani olduğunu görüyoruz" 8 . 
Islâmın ilk devrinde görülen bu zühdün ş iddetlenmesine Peygamber 
mâni olmu ş tur. Böyle akla hitab eden bir dinin bünyesinden, vicdan 
ve miika ş efe yollariyle neticelere ula ş maya çalış an tasavvufun zuhuru 
imkans ı z görülmektedir. Ama Peygamberin vefat ından sonra nas ıl 
imanda bir zay ıflama meydana gelmi ş se, devrin siyasi olaylar ının tesi-
riyle zühd ve takva sahas ında da a şı rı  bir durum husule gelmi ş  olabilir. 
Hele bunlara, kökü islami olmayan yabanc ı  -bilhassa Yeni Eflâtunculuk 
ve Hind- tesirleri inzimam edince, Islâmiyette din ile mümkün mertebe 
uzla ş tuilmağa zorlanan bir tasavvuf hareketini görmemek mümkün 
değ ildir. Harici tesirlerle bu zühd hareketi felsefele ş miş , bunda makam- 

124 Ömer ibnu'l-Hattab'dan rivayet edilen bir haberde, Cebrail Peygambere gelerek islam, 

iman ve ihsan nedir diye soruyor. Peygamber de laz ım gelen cevablar ı  veriyor. Fazla tafsilât 

için bkz. Sahihu Müslim , 1/37. 

125 	 Mukaddime 	) 

126 Mâide sûresi, 87. 

127 Bkz. Tefsiru't-Taberi, VII/7. 

128 Sahihu'l-Buldıri, 111/52-53. Sahihu Müslim, 11/814-816; Siinenu ibn Mâce, 11544; 
Müsnedu Ahmed, 11/164,189,190. 
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lar ve dereceler meydana getirilmi ş tir 129 . Ilk mütasavv ıflar imkan nisbe-
tinde ş eriat' iltizam etmi ş lerse de, sonradan gelenlerin bir k ısmı  masiyet 
ve küfre kadar varm ış lard ır. Mesela Hallac' ın Hacer inkâr ile itham 
olunmas ı  gibi "°. 

Mutasavv ıflar Kur'an tefsirinde, ayetlerin zahiri manas ından zi-

yade bât ını  üzerinde durmu ş lardır. Onlar zâhir mana ile maksada ula ş -
maktan ziyade, ihtilafa dü ş üldüğünü görmü ş lerdir. Bu bak ımdan 

menkul tefsire itibar etmemi ş ler, sadece lügavi delaletler bak ı mından 
onların nahvi terkiplerine temessük etmi ş lerdir. Bunlar ın tefsiri i ş âri 
(sembolik) bir tefsirdir 31 . Tefsirde, Bât ınilerden ayrı ld ıkları  nokta, şudur: 
Mutasavv ıflar bâtini manalar veriyorlarsa da, zahiri manay ı  tamamen 
hükümsüz addetmiyor ve ş eriat için lüzumlu görüyorlar. Bât ıniler ise 
ş eriat ı  bertaraf etmek için, tefsirden murad zahiri olan de ğ il, bâtıni olan-
dır diyorlar. Mutasavv ıflar çok kere bât ıni manayı  kullanırken, zahiri 
manayı  nefy edecek ş ekilde kullanm ıyorlar. Zâhir ve bât ın mana, fırkalar 
aras ında sonradan çok istismar edilmi ş tir. Halbuki bir birinden ayr ı  
manalar zuhur edecek ş ekilde bu iki kelimeye ba ş ka ba ş ka anlamlar 
vermek islam ın ruhu ile uyu ş amaz. e ş -Ş atibi (Ö.740 /1383) ye göre, zâhir-
den maksad onu okumak, bat ın ise Allah' ın burada ne murad etti ğ ini 
anlamakt ır. Zira Allah Taala (O kavme ne oluyorki hiç bir sözü 
anlamağa yana ş mıyorlar) 132  ayetiyle, kendi kitab ının ne olduğunu 

anlam ıyorlar demektedir 133 . Yine kafirler ( 	) 	 ) 

kelimelerinin mücerred zâhir manas ını  anlamaktad ırlar, fakat Cenab ı  
Hakkın bunlarla kasteddiğ i esas manay ı  anlamamakta ve o âyetlerle 
istihzâ etmektedirler. 

Mutasavvıflar her âyet için zâhir, bât ın, had ve muttala' gibi dört 
mana olduğunu ileri sürmektedirler Zahirden maksat tilavettir. Bât ın-
dan maksat anlay ış tır. Had, helal ve haram hükiimleridir. Müttala'dan 
maksat da Allah Taalamn murad ını  anlamaktır. Bu ibare bir tasavvufi 
tefsirde bir mutasavv ıfın sözü olarak geçerken 134, ba şka bir tasavvufi 
tefsirde ise bu söz Hazreti Aliye atfedilmektedirl". Demek ki, onlarda 

129 Ahmed Emin, Zuhru'l-Istim, Mı sır 1955,11 /58. 

130 Aynı  eser, II /64. 

131 Misaller için bkz. Meztiltib, s. 249 ve dv. 

132 Nisâ sûresi, 78. 

133 el-MurafakCa, 111/382. 

134 et-Tüsteri, tefsir, Mı s ı r 1329. s. 2-3. [Bu haberin el-Hasen el-Basric'en mevki ıf veya 

mürsel olarak nakledildi ğ i zikredilir. Bkz. İ bn Taymiyye, Risale fi (Meemu-

atu'r-Resâili'l-Muniriyye) s. 2301 

135 es-Sülemi, 	 İ stanbul Veliyyuddin efendi Ktp. No. 148. (yazma) v 3a. 
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kendi hareketlerini tasvip için sahabeye ve Peygambere at ı l` yapmak-
tan çekinmemi ş lerdir. Bu hususda İbn Hazm, Kur'anda bât ın yoktur, 

Peygamber ş eriatte hiç bir şeyi gizlememi ş tir' 36 . demektedir. 

Tasavvuf sahas ında bir çok tefsirler meydana gelmi ş tir. Bunlar ın 

ilki Ebü Muhammed Sehl ibn Abdillah et-Tüsteri (Ö.283 /896) nin tef-
siru'l-Kur'ani'l-Azim'idir' 37 . Me şhur olan diğer tasavvufi tefsirler ş unlar-
dır: Ebü Abdirrahman Muhammed ibni'l-Huseyn ibn Musa as-Sulemi 
el-Ezdi en-Neysâbüri (330-412 /941-1021)nin Halaiiku't- Tefsir'i 138 , Mu-
hammed el-Kuş eyri (ö.465 /1072) nin Letîtifu'l -İş adit bitefsiril-Kur'an'ı "9  
Muhyiddin ibnu'l-Arabi (560-638 /1165-1240)nin Kur'ana dair yazd ığı  
eserlerdirm°. 

c) Lugatçılara göre tefsir. 

İ slam devleti fütuhattan sonra, muhtelif ırka mensub muhtelif 
dil ve medeniyetlere sâhip cemiyetler aras ında geniş  bir devlet ş eklini 

alınca, arab dili yava ş  yava ş  bozulma ğa ba ş lamış  bunun üzerine dil 
kâidelerinin kay ıd ve zabt ına, lafı zların cem'ine lüzum görülmü ş  ve arab 

olmayanlar buna daha ziyade muhtaç olmu ş lardır. Çünkü arablar yara-
tı lış tan sahip olduklar ı  meleke sayesinde, kâideler ö ğ renmekten ve keli-
me ezberlemekten müsta ğni idiler. Bu sebebden dolay ı  arab dili ilimleriyle 
daha ziyade arab olmayanlar me ş gul olmağa ba ş lamış lar, edebiyat ve 
lisan âlimlerinin ço ğunluğunu da bunlar te şkil etmiş lerdir. Müslümanla-
rın her türlü ihtiyaç kar şı sında muhatab olarak gördükleri Kur'an ı  
Kerimi, kolay okuyup anlayabilmek için onun yaz ı s ı , nokta ve harekeleri 
mevzubahs edilmi ş , hatta onu tefsir etmek ve iyi anlayabilmek için arab 
edebiyatma müracaat edilme ğe ba ş lanmış tır. Diğer taraftan arab olma-
yan müslümanların, bu kitab ı  ve dilini anlamalar ı  için talim ve tedrise 
ihtiyaçlar ı  vardı . Arab dili gramerini tesbit etme i ş inde, bu karışı khkh 

münasebetlerin mühim rolü oluyordu. İbn Haldün bu hususda "Müslü-
manlar diğer kavimlerle kar ış tıktan sonra, onlar ın melekeleri de ğ iş ti. 
Müslüman olan ba şka kavimlerin, araban bu meleke ve konu şmasına 

aykırı  olarak tekellüm etmeleri bu melekeyi bozdu. Çünkü i ş itmek, dilde 

melekenin as ıl temelidir. Ilim adamlar ı  bu melekenin büsbütün de ğ iş -
mesinden ve aradan uzun zaman geçmesi sonunda, Kur'an ve hadisi 
anlayam ıyacak dereceye gelmekten korktuklar ı  için, arablar, sözlerini 

136 el- Fasl, II /91-92. 

137 Bkz. Mezâhib , s. 238 ve Brock. Suppl, I /333. 

138 Bkz. Brock. G. 1/218. Suppl. I/361. 

139 Bkz. Brock. G. I/566-567. Suppl. I/770-772. 

140 Bkz. Brock. G. I/571-582. Suppl. 1 1790-802. 
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ve cümlelerinin kullam ş  ş ekillerinden faydalanarak bu melekenin korun-
mas ına hizmet eden arap dilinin kural ve kanunlar ını  ortaya koydular" 141 

demektedir. 

Arab filolojisi hicri ikinci yüzy ıldan itibaren geli ş me ğe ba ş lamış  
Ebû Amr ibnu'l-`Ala (0.154 /770), İ sa ibn Amr es-Sakafi (0.149 /766), 

Sibeveyh (0.180 /796) ve el-Ahfe ş  (0.177 /793) gibi ş ahsiyetler arab gra-
meri hakkında eserler meydana getiriyorlard ı . Diğer taraftan Halil ibn 

Ahmed (0.170 veya 175 /786 veya 791) de bir taraftan arab dilinin luga-
t ını  yaz ıyordu. Onun "Kitâbu'l-' Ayn" adlı  eseri 142  ilk lügat kitab ı  adde-

dilir. 

Bu lûgat ilimleri, islâmiyetle do ğmuş  olan Basra ve Kûfe ş ehirlerin-

de çok geli ş miş , bu iki mekteb aras ındaki fikir münaka ş aları , sarf ve 

nahiv de oldu ğu gibi filmin diğ er sahalar ında da mensuplar ım müsaba-

kaya sürüklemi ş tir. Peygamberden ve sahabeden nakledilen tefsir bü-
tün Kur'arn içine almaz. Çünkü onlar, zamanlar ında müşkil olan ayet-

leri tefsir etmi ş lerdir. Daha sonra bu mü ş killer artarak, tefsir bütün 

Kur'ana te ş mil edilince, arab dili ve onun üshiplar ından ve Peygamber 
devrinde zuhur eden tarihi hadiselerden faydalanm ış lardı r. Müslüman-

lar için her sahada esas olan Kur'an, laf ı zlar ı  bakımından da arab dili 

için bir esas idi. Yani Kur'an ı  Kerim filolojik tetkiklere mevzu oluyor-

du. S ırf dil bakı mından yap ılan tefsirler, ekserisi kaybolan Garibu' 1- 

Kur'ân adında bir çok eserlerin mevzuunu te ş kil ettim3. Bu devirden 

itibaren filolojik yönden, İ ' rdbu'l-Kur'Cı n, GarIbu'l-Kur'ân, Mcıâni'l-

Kur'ân adlı  eserler meydana gelme ğe ba ş ladı . 

Ayetlerin mana ve irablarm ın tesbiti için arab ş iirine ba ş vurma 

gibi filolojik bir harekete oldukça erkenden te ş ebbüs edilmi ş , bunun 

bir emri Peygamberi oldu ğu kanaatına kadar var ılmış tı  İbn Abbas-

dan rivayete göre "Hazreti Peygambere, Kur'an ın hangi ilmi daha ha-
yırlıdır diye sorulunca, Kur'an ın irab ını  yap ını z, onun gariblerini 

ara ş tı rmı z demi ş tir" 144. Burada, Peygamber zaman ında Kur'amn irab ı  
ve garibleri hakkında bir fikir miinaka ş asının varlığ iyle karşı la ş mış  gibi 

oluyoruz. Halbuki o devirde böyle bir durum yoktur. Bu, ikinci as ırdaki 

filolojik faaliyeti gösteren bir haberin Peygambere kadar ula ş tı rılmış  
yanlış  bir isnadı  olsa gerektir. Hazreti Peygamberin ş iiri medh etti ğ ini 

141 Mukaddime, 111/184. 

142 Vefeydt, 11116-17; el-Muzhir; 1/76; Duhal-İ sldm, II/269 ve dv. 

143 İ slâm Ansiklopedisi, 1/537. 

144 Ebâ Hayyan el-Endelnsi, Tefsiru Bahri'l-Muhit, M ı sır, 1328, 1/12-13; Mukaddemetân 

s. 261. 
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gösteren haberler eksik de ğ ildir. Mesela, Peygamber " Ş iirde hikmetler, 
sözde câzibe vard ır""s. diye buyurmu ş tur. Hazreti Ömer de "Ey insan-
lar, cahiliyetteki ş iir divanı  ile u ğ ra şı nız, orada kitab ım= tefsiri var-

dır"'" demi ş tir. Bütün bunlar, ikinci as ırdaki filolojik faaliyetlerin ilk 
hazı rlığı  olarak kabul edebiliriz. 

Bir taraftan Kur'an k ıraat ındaki faaliyetler geni ş lerken, fukahâ 
delillerini Kur'andan istihraç ediyor. Filologlar Kur'amn garib keli-
melerini ve kâide d ışı nda kalan nahvi meselelerini cevapland ırmağ a 
çalışı yorlar, bunun için de eskiden beri geli ş miş  olan ş iire ba ş vuruyor-
lardı . Ş iire başvurma i ş inin, sahabe devrine kadar ç ıkarılmak istendi ğ i-
ni Ibn Abbas faslmda zikretmi ş tik. Ş iirle âyetlerin manas ını  açıklama 
gibi bir yola tevessül eden nahviyyûnun bu hareketini be ğ enmeyenler 
"siz ş iiri Kur'an için bir as ıl yapt ını z, K ıı r'anda zemmedilen bir ş ey 
nasıl olur da ona delil getirilir dediler" 147 . el-Kâdi Ebu Bekr el-Bâkillâni 
(Ö.403 /1012), ş iirle Kur'an' izah etmek mekruhtur demi ş tirm. Bunlara 
cevap olarak "Biz sizin zannetti ğ iniz gibi ş iiri Kur'an için bir as ıl yap-
madık, belki Kur'andaki garib kelimeleri ş iirle aç ıklamayı  murad et-
tik" 149  denilmektedir. Ebu Bekr el-Enbari (Ö.328 /940) de bunlara kar şı , 
sahabe ve tâbilinden bir çoklar ı  Kur'an ın gariblerini ve mü şkillerini, 
ş iirden hûccet getirip hallettiler diyorm. Kur'an âyetlerindeki garib 
anla şı lması  zor bir takım kelimelerin tefsiri için, arab ş iirine müracaât 
etmek ihtiyac ı  kendini hissettirmiş tir. Göçebe ve bedevi arablar aras ın-
da kullamlan ş iir ve diğ er kültür unsurlar ın toplayıp kültür merkezlerine 
yığı nak ve geli şmekte olan tefsir, hadis, nahiv ve lugat ilimlerinde kul-
lanmak icab etmi ş ti.Kur'an tefsiri için ş iirden faydalan ıldığı  gibi, yeni 
te şekkül eden sarf ve nahiv ilimleri içinde, Kurandan misaller getiril-
meğe ba ş land ı . Hatta Sibeveyhin Kur'andan 300 ş âhid topladığı  söyle-
nir. Daha sonra bedi, beyan ve maâni ilimleri Kur'an ın üslubu ile teyid 
olunmuş turm. 

Lugatçı  ve nahivciler, Kur'an tefsirinde mü şkilata uğ ramlan keli-
menin iş tikakı , gerek irab ve gerekse manas ı  bakımından uğ ranılan güç-
lüğü ellerindeki imkanlar nisbetinde giderme ğe çalış mış lardır. Bir 
kelimenin manas ını  izah için o kelimenin ş iirde veya arab dilindeki isti- 

145 Musnedu Ahmed, 1/269, 273. 

146 Tefsiru'l-Kas ı mi, I/101. 

147 el-Itictin, 1/149. 

148 el-Burhdn, v. 74a. 

149 Muhammed Fuâd 	 Mu'cemu 	 s. 234. 
150 Aynı  yer. 

151 Curci Zeydan, Tılrihu tichibi'l-Lugati'l-Arabiyye, Kahire, 1957. 11/17. 
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malini ara ş tı rmış lar, onunla âyetin izah ını  kolayla ş tırmış lardır. Hakiki 
manada kullan ı lmıyan kelimenin ne gibi bir anlamda kullan ıldığı nı  da 
ara ş t ı rmış lard ı . Yani mecaz anlam ı , bir metod alt ı nda toplanma ğ a ba ş -
lamış t ır. Bunlar Kur'an ın her kelimesi veya âyetin bütün anlam ı  üzerin-
de durmam ış lar, mecâz, irab gibi hususlarla, manas ı  garib olan lafızları  
seçmiş lerdir. Bazen kelimenin tasrif edilip edilemiyece ğ ini, i ş  tikakını , 
hatta bir kelimenin muhtelif manalarda kullamlabilece ğ ini serdetmi ş -
lerdir. Bazende kelimenin arab dilinde bilinip bilinmedi ğ i gösterilmek-
tedir. Lûgatç ı larxn bu ş ekilde hareketlerinin gayesi, Kur'an k ı ssalarım 
lüzumsuz olarak ara ş t ırma me ş guliyetinden ve ayn ı  zamanda âyetin 
anla şı lmasını  temin edecek sebebi niizfı ller müstesna, geni ş  olarak se-
bebi nüzule dalmaktan al ıkoymak, do ğ rudan do ğ ruya âyetin anla şı l-
masmı  temin etmek içindir. 

* * 
* 

Daha ilk devirden itibaren ba ş lıyan muhtelif tefsir hareketleri, 
tefsir yapan ş ahs ın durumunu gösterdi ğ i gibi, ya ş amış  olduğu cemiye-
tin bir âyinesi olmu ş tur. Bu bak ımdan Kur'an tefsiri ş ahsın ve cemiye-
tin durumuna göre de ğ i ş miş  ve daha ilk günlerden itibaren içinden ç ı -
kı lmaz bir durum arzetme ğe ba ş lamış t ı . Her cemiyet devam ını  sağ la-
yabilmek için Kur'ana istinad ediyor ve hepsi de kendi fikirlerinin do ğ -
ruluğunu iddia ediyorlard ı . Bu arada tabii olarak bir çok haberler uy-
durmak icab ediyordu. Bu durum kar şı s ında baz ı  ciddi ilim adamlar ının 
tefsire kar şı  olan itimadı  sars ılmış t ı . Mesela Ahmed ibn Hanbel (164- 
241 /780-855) "tefsir, melâhim ve megâzi gibi üç ş eyin asla yoktur" 152  demiş  
tir. Tefsire müteallik binlerce haber toplayan ve M ı sırdaki Ali ibn 
Ebi Talha (Ö.143 /760) n ın tefsir nüshas ını  medh eden bu zat, neden 
dolayı  tefsire itimad etmemi ş tir? Öyle zannediyorumki Ahmed ibn 
Hanbelin bu sözünde, zihinler için ikaz ve tenbih vard ır. Tefsire ait ha-
berlerde, sahib olmayanlar ın sahihlere nisbetle çok oldu ğunu ve gelen 
bu haberlerin senet ve metinlerindeki zay ı flığ a i ş aret etmek istemi ş tir. 
Yoksa, onun maksad ı  sahih tefsir rivayetlerini nefyetmek de ğ ildir. Onun 
zamanı nda gerek mezheb tefsirleri gerek israiliyatla dolu tefsirler o ka-
dar ço ğ almış t ır ki, İ bn Hanbel bu ş ekilde konu ş mak mecburiyetinde 
kalmış t ır. Diğer taraftanda Ali ibn Ebi Talha'n ın tefsiri hakk ında "M ı -
sırda tefsire ait bir sahife vard ı r, bu sahifeyi Ali ibn Ebi Talha rivayet 
etmiş tir. Bir kimse bu sahife için M ı s ıra seyahat etse, seyahat ı  bo ş a git-
miş  sayılmaz" 153 . Ba ş ka bir rivayette "M ı s ırda Muaviye ibn Salihten ri- 

152 Fecru'l-Islâm. 199. 

153 el-Itkan, 11/223. 
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vayet edilen Kitabu't- Te )vil meveuidur. Bir kimse M ı sıra giderek bu 
kitab ı  yazıp geri dönse, o kimsenin seyahati benim nazar ımda batıl 
sayılmaz" 15' demektedir. Kendisinin Müsned adl ı  hadis mecmuas ında 
tefsire öit pek çok haberler vard ır. Bu durumda onun yukardaki sözünü 
bütün tefsirlere te ş mil edemeyiz. 

154 Ebıl Ca'fer en-Nahhas, en-Ntısih 	 fi'l-Kur'ani'l-Kerim, Mı sı r 1338. s. 15. 
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IV. BÖLÜM 

KİTAB HALINDE YAZILDIĞ I SÖYLENEN TEFS İRLER 
İLE ZAMANLMIZA INTIKAL EDENLER 

Kaynaklar ın muhtelif vesilelerle haber verdi ğ i, tefsir kitablar ı  
yığı nından bize kadar gerek kendisi ve gerekse isimleri intikal edenler 
az değ ildir. Sahabe aras ında temayüz eden ş ahsiyetlerin, birer tefsir 

sahibi olduklarına dâir malumat ımı z hemen hemen yok gibidir. -Yalnı z 

İbn Abbasa atfedilen tefsir ise, kendisinden sonra talebeleri taraf ından 

toplanmak suretiyle meydana getirilmi ş tir. Yani tefsirin tedvin i ş i sahabe 

de vrinde de ğ il de, onlardan sonraki devirlerde olmu ştur. Said ibn 

Cübeyr, Mücahid ve İ krime gibi bir çok sah ı slarm tefsir kitaplar ına sa-
hip olduklar ını  görmekteyiz'. Buna ra ğmen İ bnu'n-Nedimin Fihristine 
istinad ederek, Ne ş 'etu't-Tefsir fi'l-Kutubi'l-Mukaddeseti ve'l-Kur'an 
adlı  eserin sahibi, Said ibn Cübeyr'den daha evvel tefsiri olan ş ahsın 

İbn Kudame oldu ğunu yanlış  olarak zikretmektedir 2 . Halbuki Zâide 

ibn Kudamenin vefat tarihi, el-Fihri3tte gösterildi ğ i gibi (0.61)' olmayıp, 

doğ ru olan ı  (Ö.161 /777)dir4. Kaynaklarda ismi geçen tefsirlerin, daha 

sonraki as ırların müfessirlerine, rivayetleri intikal etti ğ i anla şı lmakta-

dı r. Meselâ, İ bnu'n-Nedim (0.385 /995), es-Salebi (0.427 /1035) ve Kâtip 
çelebi (Ö.1017-1067 /1608-1656) gibi müellifler eserlerinde bu tefsirleri 
zikretmektedirler. Hele es-Sa'l ebi el-Ke ş  fve'l-Beyân adl ı  eserinin mukad-

dimesinde eski tefsirier hakk ında k ıymetli malumat vermekte ve kendisi-
ne kadar ula ş an isnad zincirelerini ve de ğ iş ik tarikleri göstermektedir. 

1 Müenhidin, tefsirini talebelerine imlâ ettirdi ğ i, kitablarını n istinsahı  için onlar ı  evine 

götürme ğ i itiyad edindiğ i rivayet ediliyor. Bkz. Takyidu'l- İ lm, s. 105. Said ibn Cübeyr'de "Sa-

hifemle İ bn Abbasa gelir, imla ile ondan hadis yazard ım, dolduğu zaman İ bn Abbas imlâ etmekte 

devam ederse papuçlar ıma yazardım" diyordu. Bkz. Tabakiitu İbn Sa'd, VI /179. 

2 Ne ş 'etu't-Tefsir, s. 43 

3 el-Fihrist, s. 316. 

4 Tezkirelit'l-Huff ıîz, 11215; Esmtau'l-Müellifin, 1/372. 
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Taberi tefsirinde de bu ilk devrin tefsirleri yer almaktad ı r. Mesela', Ali 
ibn Ebi Talha'n ın nüshas ı  gibi. Ekseri hâdis mecmualar ı , kitabu't-Tef-
sir gibi bir bölümü ihtiva ediyorsa da, terâcimi ahvale taalluk eden eser-
lerde, bu mecmua sahiplerinin müstakil tefsir kitablar ına da sahib ol-
duğunu öğ reniyoruz. Ancak bu müstakil tefsir kitablar ının, hadis mec-
mualar ındaki kitabu't-Tefsir bölümleriyle kar şı laş tırma imkanını  bula-
madık. Bunlar bir birinin ayn ı  olaca ğı  gibi, ayrı da olabilirler. 

Bu tefsirlerden bir k ısmı  zamanımı za kadar intikal etmi ş , bir kı s-
mında intikal etmeyip, sadece kitap halinde oldu ğunu muhtelif kaynak-
lardan öğ reniyoruz. Biz burada Taberiye kadar olan tefsirlerin bize inti-
kal etmiş  olanlar ından muhtasar olarak bahsedecek, intikal etmiyen-
lerinde en me ş hurlar ını  kronolojik olarak gösterece ğ iz. 

1 — ZAMANIMIZA INTIKAL EDEN TEFS İ RLER. 

Zamarum ıza intikal eden tefsirler, ya do ğ rudan do ğ ruya tefsir is-
miyle veyahutta Maanil-Kur'an, Garibül-Kur'an gibi isimlerle intikal 
etmiş lerdir. Bu eserlerin bir k ı smı  bas ılmış , bir kısmı  ise kütüphanelerde 
yazma olarak mevcuttur. Ş imdi hanların mahiyetleri hakk ında kısa malu-
mat verip, kronolojik olarak s ıralayaca ğı z 5 . 

1 — Tefsiru Garibi'l-Kur'âni'l-Mecid6, Zeyd ibn Ali (C1.121 /738) 

2 — Tefsiru'l- İmam Ca'fer es-Sadak (0.148 /765) Bu eser Muhammed 
ibn İbrahim ibn Ca'fer en-Nu'mani taraf ından toplanm ış tır7 . 

3 — Tefsiru Mukâtil İbn Süleyman (CI.150 /767). İ kinci asr ın orta-
larında, hakk ındaki dedikodularla me ş hıı r olan, Ebu'l-Hasep Mukatil 
ibn Süleyman el-Ezdi, Kur'an tefsiri ıı de de tan ınmış  bir ş ahsiyettir. 
Brockelman'a göre bu gün onun "Tefsiru hamsi mie âye mitte'l-Kur'- 
ân" 8  adlı  eseriyle "et-Tefsir fi Miite ş übihi'l-Kur'an" veya "Stlâtu'l-Ke-
lâm"9 1 kütüphanelerde mevcuttur. Yaln ı z, bu ikinci eser Brockelmann' ın 

5 Eskiden kitap halinde olup zaman ımı za baş ka bir eserin için de gelmi ş  olan sahifeler bu 

kısımda dercedilmiyecek, İ bn Abbas tefsiri ve hususiyetleri daha önce geçti ğ i için burada tekrar-

lanmayacaktır. 
6 Brock. Suppl. I /313-314. 

7 Aynı  eser, 1/321; et-Tfı si, Ebû Ca'fer Muhammed ibnul-Hasen, el-Fihrist, Necef 1356. 

s. 47-48. 

8 Bu kitap Br. Mus. Or. 8033 dedir ve Mansûr ibn Abdilhamid el-Bawardi taraf ından ne ş -

redilmiş tir. Brock. Suppl. 1 /332; Esmâu'l-Müellifin, II /470. 

9 Bu eser İ stanbul Feyzullah efendi ktp. no. 79; Saray ktp. no. 74; Umumi ktp. no. 561; 

Hamidiye ktp. 58. olduğunu Brockelmenn Suppl, 1/332 de zikrediyor. Ayr ıca Hasan Hüsnü 

Pş . Ktp. No 17 de de bir nüshas ı  mevcuttur. 
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dediğ i gibi et-Tefsir fi müte ş âbihi'l-Kur'an (s ı lâtu'l-Kelam) ı  olmayı p, 
müellifin "Kitabu't-tefsiri'l-Kebir"idir. Bunu Massignon'da teyid et-
mektedir °. Mukâtilin, Müte ş abihu'l-Kur'an adlı  bir eserinin mevcudi-
yetinden haberdar ı z ". Fakat, Ebu'l-Huseyn Muhammed ibn Ahmed 
el-Malati (0.377 /987) nin et-Tenbih adl ı  eserinde 12  Mukâtilden rivayetle, 

Kur'an ın tezad gibi görünen âyetlerini izah için ‘-:- 9 5k*-',:-A 	j 	) 

( <.5kğ 1 j faR I o 	 ) e911  

(r5, ba ş lıklariyle aldığı  örnekler, İ stanbul Hamidiye ve Feyzullah 

efendi Kütüphanelerindeki Mukâtil tefsiri 13  nüshalariyle yap ılan kar şı  
la ş tırmada bu misallerin hiç biri görülememi ş tir. 

Fakat yine ayn ı  eserde Mukâtilden al ınan baz ı  kelimelerin mana-
larının izahı  ise hemen hemen aynen tetabuk etmektedir. Yaln ı z Mala- 

tinin s ık s ık zikretti ğ i 	(:)P.n 	ÇJ5-) cümlesi bu nüshada 

geçmemektedir. Massignon'un "el-Malati, bu örnekleri, Mukâtil'in ya tef-
siri kebirinden veya daha kuvvetli olarak Tefsiru Hamsi mie Aye adl ı  
eserinden alm ış  olması  muhtemeldir"". sözüde tatmin edici de ğ ildir. 
Çünkü Tefsiru Hamsi mie âye isminden de anla şı ldığı  üzere, ahkâma 
dâir olan âyetlerin tefsiri olsa gerektir. Halbuki bu misallerde ahkam-
dan ziyade, Kur'an âyetleri üzerinde şüpheye dü ş enlerin vehimlerini 
redd ve Kur'anda geçen baz ı  müfredât ın manalar ını  izah vard ır. Buna 

göre, Mukatil'in 	 ( (:) -7.0j 1  4JL4..t4 t:.̀5... ) 

11 	 4—:>t:""5) 

( 	 ..Jl;;S") ( 	 ( 

adl ı  eserlerini, el-Malatinin görmesi ve misallerini bunlardan alm ış  
olmas ı  daha uygundur. 

10 Louis Massignon, Recueil de textes inedits concernant l'historie de la mystique en pays d'Is-
lam, Paris 1929, p. 194; Esmdu'l-Müellifin, II /470. 

11 ibnu'n-Nedim, Fihristinde Mukatilin 12 adet eserinin isimlerini zikrederken, bu kitab ın 

ismi de geçmektedir. Bkz. el- Fihrist, s. 253-254; Es ınâu'l-Müellifin, II /470. 

12 el-Malati, Kitalm't-Tenbih ve'r-Redd ala ehli'l-Ehvai ve'l-Biclii', İ stanbul 1936 (tashihu 

Sven Dedering) s. 44-63. 

13 Bu tefsirin Hamidiye nüshas ı : 487v 31 st. 250X145. 175X82. Yaz ı  talik, Fatiha süresi 

ile baş lar, Nas sfıresile nihayet bulur. Müstensihin ismi ve istinsah tarihi yoktur. Feyzullah efendi 

nüshası  ise, siirei 	,J4.,45- ) ile ba şlar, Nas süresiyle nihayete erer. Eser 174v. Sat ı rlar 

25 ve 27 aras ında de ğ işmektedir. 255X190 ebad ındad ı r. H. 524 senesinde Ebu'l-Kas ım Ismail 

ibn Ebi Ca'fer tarafından istinsah edilmi ş tir. 
14 Recueil, p. 194. 
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Mukâtil ibn Süleyman ın ya ş adığı  devir nazar ı  dikkate al ınacak 

olursa, elbette onun baz ı  itikadi mezheb ceryanlar ının tesiri alt ında 

kalaca ğı  a ş ikard ır. Cebr akidesini, Horasan ve Maveraûnnehr taraf-
larında yayma ğ a ba ş latan Cehm ibn Safvan (Ö.129 /746) Belh'de, Mukâ-
til ile münasebetlerde bulunmu ş  ve Mukatilde bir fikir aksü'l-ameli 

doğmasına sebeb olmu ş tur. Cehmin tenzih akidesine kar şı , te şbih akidesi-

ni müdafaa ederek, ileride do ğ acak olan Mücessime ve Kerrâmilerin 

esas ına haz ı rlamış  oldu". Hatta mücessimeden Hi ş am İbnu'l-Hakem'in 
Allah cisimdir, eti, kan ı  vard ır, boyu kendi kar ışı  ile yedi kar ış t ır" 16  

sözünü el-Makdisi, Mukatiliyye mezhebinden bahsederken, Mukatil'in 
söylediğ ini zannetmi ş tir ". Halbuki mü ş ebbihe ve mücessime mezheble-
rinin, Allah ın s ıfatlarının insanınkilere benzedi ğ ini veyahutta cismani 

olduğunu iddia etmelerine sebeb olan ( 18 L.S.3::—J 	 ja j11 ) 

(̀.9,t J. S) ( 2° (.1.)Sb>1 1 
( 21 	ı  

bu âyetleri, Mukatil tefsiriyle kar şı laş tırdığı mı zda te ş bih 

akidesini teyid edecek hiç bir ş ey bulamamaktay ı z 22 . Ali ibnu'l Ca'd: 

"Mukâtil, Allah Taalâ'mn ( 23  L:J\ :"331A j j 07)1 I  _9'4  ) 

âyetini tefsir ederken, Ebû Bekir, Ömer ve Ali demi ş ti" diyor 24 . 

Bu âyet Mukâtil tefsirile kar şı la ş tırıldığı nda, böyle bir ş eyin mevcud 

15 Ilahiyat Fakültesi Mecmuas ı , y ıl 1952 sayı  IV, 72-73. 

16 Abdul-Kâhir el-Ba ğdadi, el-Farku beyne'l-Fı rak, Mı sır 1376. s. 41. 

17 Ilahiyat Fak. Mec. 1952, IV, 72-73. el-Fark, (Zahid el Kevserinin notu) s, 139. 

18 Tâhâ sûresi, 5, 

19 Feth sûresi, 10. 

20 Rahman sûresi, 27. 

21 Kasas sûresi, 88. 

22 	 j„.; 

• 	ri'-tP9 Le. I, qJ nLi91L 	: a ı  I 	.( 236 a.b. ) .41 	JI:aj 	 5. 
:J:J; 	,;; 1 c')1 	 ,;11 ıiıı; yY . r„r ..u. 1 3i; 

r bs.e.p 9 J-)k'j:- 	4- ;;;;', 9 ( 397.a ) 

J5  Lrg-,.-7:JI t.i LlL;II 	 ç■.4J 

<J9- 4 	 C.31 9.« 	L}..s" 	yl Jlla 

(.9S' 1J-Ç 	 : 	 ( 415. a ) Lh1411., 	 1 ."1.711.9 

,j1.3 431.! 	 I 

.(3 .08. b ) 
23 Tahrim sûresi, 4 

24 el-Hatib el-Ba ğ dadi, Tarihu Bağdat, Mı sı r 1349, XIII H60. 
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olmadığı  görüldü ' '. Bu bakımdan Mukatil ibn Süleyman ın müş ebbi-

heden olmas ı  ş üpheli görülmektedir. Hatta es-Sekseki böyle bir şüphe-

ye dü ş müş , müş ebbiheden olan Mukatil'in, müfessir Mukatil olmad ığı nı  
söylemiş tir. Bu fikiri Zâhid el-Kevseri reddetmektedir 26 . Mukâtile âit 
olduğu söylenen bu tefsirde te şbih akidesinin bulunmayışı , Mukâtilin 

o akideye sahib olmad ığı nın ka'ti delinin te ş kil etmez. Belki o, umumi 

olan bu tefsirinde akidesini belirtmek istememi ş tir. Belki de o tefsirini yaz-
dı ktan sonra, Cehm'in fikirlerine aksülamel olarak te şbih akidesine kâil 

olmu ş  olabilir. Cehm Horasan havalisinde fikirlerini müdafaa ederken, 
Mukâtil Belh'de me ş hur bir müfessir oldu ğu söylenmektedir 27 . Mukâtilin 
durumu hakk ında gelen haberler okadar de ğ i ş iktirki, insan ister istemez 
ş üpheye dü ş mektedir. Onun mü ş ebbiheden oldu ğu söylenirken, Ibnu'n-
Nedim, Mukâtil'in Zeydiyyeden oldu ğunu zikretmektedir 28 . Massignon 

ise "O, hukuken Zeydi, akide yönünden ise a şı rı  derecede Cehm'e has ım 
idi" 29  demektedir. Zeydi olan bir ş ahs ın mü ş ebbiheden olmas ı  imkans ı z 

göründüğü gibi, Mü ş ebbiheden olan bir ş ahsın da Zeydi veya Mutezili 
olmas ı  o derece muhaldir. Kas ı m ibn Ahmed, İ brahim el-Harbi 
285 /898), Mukâtilin kitablar ını  benden alır mütalaâ ederdi. Bir gün 

ona ey Ebâ Ishâk, insanlar ın Mukâtile ta'n etmelerindeki sebeb nedir 
diye sorduğumda, Mukâtile hasedleri yüzündedir, dedi ğ ini nakletmek-

tedir. 30  Bu söz ona kar şı  olan itirazlar ın sebebini göstermesi bak ımından 

çok ehemmiyetlidir .Su'b e, MukâtiPden hay ırla bahsetmektedir. 31  Ahmed 

ibn Hanbelin, Mukâtilin Kur'an ilimine vak ıf olduğunu beyan etmesi 32 , 

Ş afi'inin tefsirde müracaat edilecek kimsenin Mukâtil oldu ğunu söyle-

mesi ", onun itimada sayan bir yönü oldu ğunu aç ıkça göstermektedir. 

25 	 4;4 Lıı' 	: 	.4,1s ‘;.?, : o y,. SA ûı I vl9 

<S", 	j 	 <s :J 

iL; 44 	 j  4 z 411 

aQIJ 	c.9  j•P 	 Jy9 â iY 	ill, lA 

4,.L. 	 I 	 L5z 	j ; 	1.<;1;  	j 1...4.69 k,  _9 4.4.1P 

( 237 b ) 
26 el-Fark (el-Kevserinin notu) s, 139. 

27 ilahiyat Fak. Mec. 1952, IV /, 72-73. 

28 el- Fihrist, s. 253. 

29 Recueil p. 164. 

30 Târthu Bağdat, XIII /162-163. 

31 Aynı  eser, XIII /161. 

32 İ bn Hacer el-Askalani, Tehzibu't-Tehzib, Haydarabat, 1325.X/279; Târihu Bağdat, 

XIII /161. 

33 Recueil, p. 164; Vefeyât, IV/341; Ttırihu Bağ dat, XIII/161; ibnu'l-Imad el-Hanbeli, 

Ş ezerâtu'z-Zeheb fi Ahbari men Zeheb, Kahire 1350, I/227. 
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Onun hadiste ş ayanı  itimad bir ş ahıs olmadığı  söylenmekte, hadise dair 
haberleri, el-Buhari ve en-Nesâi (Ö. 303 /915) taraf ından kabul edilme-
mektedir34. Veki' ibnu'l-Cerrah (Ö.197 /812) "Biz mukâtile mülâki ol-
duk, lakin o yalanc ı  idi, ondan hiç bir ş ey yazmad ık"" diyor. Ha-
rice ibn Mus'ab "Cehm ile Mukatil bizim indimizde fas ık ve fâcir 
idiler' 36  demektedir. Yahya ibn Main'de (Ö, 233 /847) onun sika ol-
madığı nı  söylüyor". 

Bütün bu rivayetlerden anla şı lıyorki, Mukatil hâdiste sika de ğ ildir 
ve müş ebbiheye kafi oldu ğu için ta'n edilmektedir. Belki bu kötüleme 
hareketi onun Cehme kar şı  durum almas ından, yani yeni bir akide or-
taya ç ıkarmış  olmas ından dolayıdır. Halbuki Mukâtil bu ceryanlardan 
daha önce Müfessir oldu ğundan, tefsiri de makbul bir tefsir addedilebi-
lir. İ brahim el-Harbi'den nakledilen bir haberde "Mukâtil, nas ın tefsi-
rini toplad ığı nı  ve sema olmaks ı zın onları  nakletti ğ ini' 38  beyan etmekte-
dir. Her nekadar, Mukâtil zaman ında haberlerin nakli hususunda uyu-
lan yola aykı rı  bir yol takip etmi ş se de, onun meydana getirdi ğ i tefsir, 
zamanındaki tefsir kitablar ımn bir hültisas ı  olması  bakımından ehem-
miyeti hâizdir. Massignon, "Yahudi ve hristiyan kaynaklar ına başvur-
makta cesaret gösteren ve hakikatte Kur'an tefsirinin belirli kaidelerini 
bir ş ekil altında ilk defa toplayan Mukâtil, Mücallid ve ed-Dahhak vas ı -
tas ı le İbn Abbas ın talebesi idi"" demektedir 4°. Ebû Hâtim Muhammed 
ibn Hayyan, Mukatil hakk ında "Kur'an ilmini yahudi ve nasaradan 
alır ve onların kitablar ına muvafık kılardı . Kendisi mü ş ebbiheden idi, 
Allahı  mahlukata benzetirdi""' demekte İbrahim el-Harbi de, ondan 
tefsirine hiç bir şey almadığı nı  söylemektedir42 . İ bn Hammad, Süfyan 
ibn Uyeyne'nin yanında, Mukatilin kitab ını  gördüm ve ona ey eba Mu-
hammad tefsirde Mukatilden mi rivayet ediyorsun dedi ğ imde, hayır 
ondan yard ı m ve delil taleb ediyorum dedi'". Bu haber gösteriyor ki, 

34 Recueil, p. 164. 

35 Vefeyât, IV /342. Tarihu Bağdat, XIII /168; İbn Ebî Hâtim er-Razi, Kittibu'l-Cerh ve't-

Ta' dil, Haydarabat, 1371, IV, /354. 

36 Tarihu Bağdad, XIII /164. 

37 Vefeyât, IV /342. Kittibu'l-Cerh, IV, /355. 

38 Tarihu Bağdat, XIII /163. 

39 Massignon bu söziyle Mukatilin, Mücahid ve ed-Dahhak' ı  görmüş  olduğunu ve onlardan 

rivayet etti ğ ini işaret ediyorsada, onun Mücahid'e ula şmadığı  ve ondan bir şey rivayet etmedi ğ i 

sabittir. Bkz. Tehzib, X /281; Tarihu Bağdad, XIII /163. ed-Dahhak ise Mukatil in do ğmasuıdan 
dört sene evvel ölmüş  bulunuyordu. Bkz. Vefeyât, IV5 /342; Tarihu Bağdat, XIII /163. 

40 Recueil, p. 164. 

41 Vefeyât, IV /343. 

42 Tarihu Bağdat, XIII /163. 

43 Aynı  eser, XIII /161. 
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her nekadar Mukâtilin tefsiri, haberlerin nakili ve isrâiliyâta mütemayil 
olması  bak ı mından müslümanlar aras ında iyi kar şı lanmıyorsa da, za-
manındaki fikir ceryanlar ına kar şı  onda delil aramak ve ondan yard ım 
taleb etmek gibi hususlarda müracaat edilecek bir kaynak olabiliyordu. 

Goldziher, Mukâtilin İ sra surasinin 58 inci ayetini tefsir ederken 
israiliyat tesiri alt ında kaldığı nı  ve gâibden haber verme gibi bir yola 
tevessül etti ğ ini söylüyorsa da 44  Bu âyeti, Mukatil tefsirinde kon-
trol etti ğ imizde, el-Makdisiye dayanarak nakledilen bu haberi görmemek-
teyiz " Nedense el-Makdisi, Mukatil'i çok ş iddetli olarak itham etmek-
tedir. 

Mukâtilin bu tefsirinde, isrâiliyât hariç, itham edilmi ş  olduğu 
diğ er hususlar varid de ğ ildir. Ekseriya ehli kitab ı  tavsif eden âyetlerde 
izah veya sebebi nüzul olarak tahsisen ş ah ı slari bol bol zikretti ğ ini gör-
mekteyiz ". Bu tefsirde hiç bir mezheb mücadelesi göze çarpmamaktad ır. 
Mukâtil'in, sebebi nüzuller ve âyetin izahlarile beraber, kelimelerin 
manalarınıda bildirmek gibi bir yol takip etti ğ ini de görüyoruz. 
Mukâtile âit oldu ğu söylenen bu tefsir ş u isnad zinciri ile gelmektedir. 

4:P L.W 	cs."; 	 (.94;U:11 

JUI 	 y. I L9,,:z.U11 	Jts 

L,Ç 	 LıA.L.,p lar J ı i 	Ç:y 1 

j!...45 	 (JI 
47 

. . . 	‘.:74 	 r. ıı  

Mukatilin bu tefsirinde isnad zinciri pek seyrek geçmektedir. Abdül- 
hâlik ibnu'l-Hasen, Ubeydullah 48  ibn Sâbit'in kitab ının üzerinde, Mukâ- 
tilin ş eyhleri olan otuz ki ş inin isimlerini bulduğunu söylüyor49, el-Hu- 

44 Mezâhib, s. 77. 

45 Z-L 111 	 J; 	 .4) Cr° 
: 	,y13..J1 	 L. ı 	145- 14; 	L. 	Uc 

: 	 ,J1b 	 : 
( 215 b) 	J 	 r ı  

46 Bkz. Tefsiru Muktritil,v. 40 b, 48b, 53a, 134a. 

47 Aynı  eser, v.lb. 

48 Bu tefsirde bu ş ahı s bazen Adullah ibn Sâbit, bazende Ubeydullah ibn Sâbit ş eklinde 

geçmektedir. 

49 Tefsiru Mukatil, v.lb (yukar ıya dercetti ğ imiz isnadın sonunda zikredildi ğ i gibi Mukatil 

ibn Süleyman tefsirini 30 ş eyhten almış  olup, bunlar ın 12 si tâblindemlir) Bkz. Ke şfirz-Zünün, 

1 /459. 
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zeyl Ebu Salih'in Mukâtilden nakletti ğ i bu kitab ı  ba ş tan sona kadar, 
Abdullah ibn Sabit'in babas ı  193 senesinde Ebu Salih el-Huzeyl den 
iş itmi ş , Abdullah ibn Sâbit de bu kitab ı  ba ş tan sona kadar 204 senesinde 
kendisine okunmak suretiyle i ş itti ğ ini söylemektedir 50 . Bu tefsirde pek 
nadir olarak isnad zincirinin mevcud oldu ğunu söylemiş tik. Acaba bu 
isnad ın her ayette zikredilmeyipte baz ı  ayetlerde bulunmas ının sebebi 
nedir ? Öyle zannediyorum ki, bu tefsir, sema olmaks ı z ın doğ rudan doğ -
ruya Mukâtilin tefsirinden istinsah edilmi ş tir. Pek seyrek olarak rast-
lanan isnad ise, onu semaen gelen haberlere ait oldu ğunu tahmin etmek-
teyim. Bazen bir âyetin tefsirinin, Mukatilin kitab ından doğ rudan do ğ -
ruya al ındığı , aynı  âyetin semaen (isnad zikredilerek) de tefsirinin nak-
ledildiğ ide görülmektedir". Tefsirdeki baz ı  rivayetlerin Mukâtilden  ol- 

madi ğ i aç ıkça zikredilmektedir. Mesela, 	ç2,W 	<:)1 

(Lokman13) 4:) ■ 	\1,1 Ls,- 	 ,ı;1 ,741, 

j,_=4, 1 ı 	 41Lx.:.p 
J I  

52  J:Aa. 	J.,4 ı 	Bazende Mukâtilin içinde bulundu ğu 

isnadla beraber, ba ş ka bir isnadda zikredilmekte ve ayetin tefsiri bu 

iki isnada ba ğ lanmaktad ır. Mesela, 	(Kadir 5) 	.6-A 

LpViA 	J%-1 J ıi Lki,4 1 ı  t 	J (31 	*J...t›- L11; 

4,±.11t. 	 L jP 

cji1 ı  Ju 

yı  ,!,WA 	cj 	 „.9 .4.«W LA/ (S2 

5 3 	o,0 	3k1.1 * 

Mukatilin bu tefsiri, elimizdeki Kur'an ı  Kerimin tertibine göre 
ayet s ı ras ı yle izah edilmi ş , ekseriya kelime manalar ı  ve sebebi nüzulleri 
belirtilmi ş  ve ayetlerin fıkhi manalar ı  da gösterilmi ş tir. 

50 Tefsiru Mukâtil, v.32b. 

51 	 j-Lıj:W 	 j,); I9niI  S L9 	(Hac 30) : 	J; I- 1 J 

j9_;11 4.1i; L  ,sjı  vs  jı lÂ, vs j..74.11 vs (31 

(Feyzullah ef. Nushas ı  v.15b.) 
52 Tefsiru Mukâtil (Feyzullah efendi nushas ı), v.53b. 
53 Tefsiru Mukâtil, v.477b. 
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4 — Kitabu Maâni'l-Kur'an, el-Ahfe ş  (45.177 /793) 54. 

5 — Tefsiru Ebi Zekeriyyâ Yahyâ ibn Sellam et-Teymi el-Basri 
(0.200 /815). Bu kitab müellifin talebesinden, Ebu Davud el-Attar ta-
rafından toplanm ış tır ". 

Brockelmann' ın belirtti ğ ine göre, bu eser yaln ız Tunusda bulun-
maktadır. Tunus'da bulunmamdan istifade ederek bu tefsiri ara ştırdım. 
Tunus Cumhuriyeti dahilinde bu tefsirin tam olmayan birkaç nüshas ını  
tesbit ettim. Maalesef, bu nüshalar ın hiç biri birbirini tamamlay ıp tam 
bir Kur'an tefsiri meydana getirecek durumda de ğ ildir. Eser tam olma-
masına ra ğmen, elimizde mevcud olan kısımlar, müellifin tefsirdeki 
metodu hakkında bilgi vermeye kâfidir. Bu bak ımdan bu eser "Yahya 
ibn Sallâm ve Tefsirdeki metodu" adı  altında doçentlik tezimizin konusu 
olmuş tur. Yahyan ın bu eseri, umumiyet itibariyle, kendinden evvel 
gelen nakli tefsirlere benzerse de, tezimizde görülece ğ i gibi, kendinden 
sonrakilere yeni metodlar verilebilecek tecrübelere giri ş miş tir ". 

6 — Garibu'l-Kur'an, Ebu'l-Hasen Nadr ibn Şumeyl el-Mazini 
en-Nahvi (0.203 /818) ". 

7 — Tefsiru Yezid ibn Hârun es-Sülemi (0.206 /821) " İ stanbul Nuru 
osmaniye Kütüphanesinde No. 474 de bulunan bir nüshas ı , o devrin 
tefsir anlay ışı le mukayese edilecek olursa, tamamen asliyetini kaybet-
miş  bir durum arzetti ğ ini görürüz. Eser Enâm suresinden ba ş layıp, Yû-
nus süresinin nihayetinde son bulmaktad ır. 234 v, 31 st, dır. 

8 — Tefsiru'l-Vâk ıdi, Ebu Abdillah Muhammed ibn Ömer el-Vaki-
di (130-207 /747-823) 59 . 

9 — Maâni'l-Kur'an, Ebû Zekeriyya Yahya ibn Ziyâd ibn Abdillah 
ibn Manzur el-Kûfi, el-Ferra (144-207 /761-822). Küfeliler aras ında na-
hiv, lugat, edebiyat ve di ğer fenlerde en alim olan ı  idi. Ebu'l-Abbas 

Sa'leb, (0.291 /904) onun hakk ında "E ğer el-Ferra olmasayd ı , arab dili 

54 Brock. Suppl. 1/165. 

55 Aynı  eser, I /332; Tabakiitu'l-Kurra, II /373. 
56 Bu tefsir hakk ında fazla bilgi için Bkz. Dr. İ smail Cerraho ğ lu, Yahya ibn Salidm ve tef-

sirdeki metodu, (Ilahiyat Fak. ktp.) 

57 Brock. G. 11101; Suppl. I /161; Keffü,z-Zünftn, II /1204; Esmiits'/-Müellifin, 11/494. 

58 Brock. Suppl, 1/332, 953 Zu 334; el-Burlain v.101a; Kesfu'z-Zünfin, 1/461; 

ez-Zebidi, Ithafu's-Sâde ed-Din bi şerhi Esrarı  Diyiii Uffimiddin. Mısır 1311. IV/556; Tasköprü 

zade Ahmed efendi, Me ımudtu'/-Uhim, Istanbul 1313. 1 /528. 
59 Brock. G. 11142; el-Kesf v.4b; el- Fihrist, 51, Keşfii"z-ZünCin, 11460; Esindu'l-Müellifin, 

II /10; Carra de Vaux, Les Penseur de l'Islam, Paris 1923. III /115. 
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olmazdı . O arapçay ı  hulasa ve zaptetti" demektedir 60 . Kendisi kültür 
merkezi olan Kûfede do ğdu ve orada yeti ş ti. Ebu Bekr ibn el-Enbari de el-
Ferra'nın kitablar ının 3000 varak olduğunu zikreder 61 . Câhiz (Ö.255 /868) 
onun ilmi kelama kar şı  tab' ı  olmadığı nı  söylerken62, Yâkût er-Rami de, 
O, tasniflerinde felsefe yapt ığı nı  ve felsefe lafızlarını  kullandığı nı  zikret-
mektedir63 . Kendisinin mutezili görü ş e meyletti ğ i söylenmektedir64. el-
Ferra, diğer ilimlerden ziyade nahiv ilminde temayüz etmi ş tir. O, bu 
ilmi zamanının otoritesi olan el-Kisâi'den alm ış tı . Zamanında, nahivde 
emiru'l-mü'minin mesabesinde idi 65 . el-Ferramn bu sahada eserleri bol-
dur. Fakat biz burada en mühimi olan Mâani'l-Kur'am 66  üzerinde duraca-
ğı z. Müellifler, el-Ferramn bu eseri telif sebebini ş öyle anlatmaktad ır-
lar: Dostlar ı ndan olan Ömer ibn Bukeyr, el-Hasen ibn Sehl'in (Ö.235 /- 
849) kendisine Kur'andan muhtelif ş eyler sorduğunu ve onlar ı  cevap-
landıramadığı nı  el-Ferra'ya yaz ıyor. Ondan, bu hususlar ı  aydınlatan bir 
esas veya bir kitab yaz ıp ona müracaat etmeyi rica ediyor. O zaman 
el-Ferra dost ve talebelerini toplay ıp, size Kur'an hususunda bir kitab 
imla ettirece ğ im diyerek bir gün tayin eder. Fâtiha sûresinden ba ş layıp, 
Kur'anın nihayetine kadar tefsir etti ve bunun gibi bir kitab hiç kimse 
tarafından yaz ılmadı  denilmektedir. Bu kitab ı , yazanların adedinin sayı -
lamıyacak kadar çok oldu ğu ve 80 kâdide bu kitabtan bulunduğu zikre-
dilmektedir67 . 

Yûkarki hâdise ve kitab ın ismini te ş kil eden terkip, Kur'an anlay ı -
şı ndaki bazı  güçlükleri izale etmek için meydana getirildi ğ ini açıkça gös-
termektedir. Muhammed ibn el-Cehm'in, el-Ferradan rivayetine göre 
kitab ın tam olarak ismi "Tefsiru Mü şkili İrabi'l-Kur'an ve Mcıâni"dir ". 
Zaten el-Ferra bu eserinde, evvela kelimenin irab ı  ile meş gul olup, bu 

60 Ibnu'l-Enbâri, Nuzhetu'l-Elibba fi Tabakiiti'l-Udeba. Mı sı r 1294. S, 127; Vefeyât, V /225; 

Tdrihu Bağdad, XIV /149. el-Fihrist s. 99-100. 

61 Nüzhetu'l-Elibba, s.,135; Vefeyat, V /229; Tdrihu Bağdat, XIV /153; Tezkiretu'l-Huffaz, 

I /372. 

62 Vefeyât, V/228. 
63 Mu'cemu'l-Udebâ, VII /276. 

64 Vefeyât,N /228; Mu'eemu'i-Udebti, VII /276. 

65 Tdrihu Bağdad, XIV /152; Mu'cemu'l-Udeba, VII/278. 

66 Brock. Suppl, 1/178; Ke şfü'z-Zünân, 1111730. 

67 el-Fihrist, s. 99-100; Tdrihu Bağdad, XIV 1150; Vefeyât, V /226; Yâkût er-Rûnil, bu ese-

rin 4 cüz olarak Ömer ibn Bükeyr için telif edildi ğ ini kaydetmektedir. Bkz. Mu'cemu'l-Ubeda, 

VII /278. 

68 el-Ferra, Maâni'l-Kur'an, Kahire 1345, (Bu eser Ahmed Yusuf Necati ve Muhammed 

Ali en-Neccar taraf ından, süresi Fatihadan sûrei Yûnusun nihayetine kadar bir cild halinde ne ş -

redilmistir, I /1. 
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iraba göre kelimenin manas ı  üzerinde durmaktad ır. Mesela ( . . . 

deki ( 	) kelimesinin merfu oldu ğunda kurran ın ittifak ını  belirt- 

tikten sonra, bu kelimenin mensub veya meksur okunup okuna-
mıyaca ğı  meselesini münaka ş a ederek, arab dilindeki istimalini kontrol 
eder 69 . El-Ferran ın eserinde ihtiyatl ı  bir ş ekilde hareket etti ğ ini görüyo-

ruz. ( 7°T jl; 	 L52 	 ) âyetinin bir darb ı  mesel 

olduğunu söylerken, kendisinin vermi ş  olduğu izah' kat'iyetle ifade et- 

meyip ( ,Tel 	) lafz ını  kullanmaktadır 71  Kelimenin arab dilindeki 

kullanı lış  ş ekillerini göstererek, bu hususda selefden gelen rivayetleri 

de nakletmektedir. Mesela, 72  . 	C.)->b 	\C``ivll 	 ) 

Bu ayetteki istivan ın kullanı lış  ş ekilleri gösterildikten sonra, İ bn 

Abbas ın bu kelime kakkında ne söyledi ğ ini de zikretmektedir 73 . Bazen, 

cümle te ş ekkülündeki hususiyetleri, göstermektedir. Mesela 19;9 y9 ) 

( 74  4 }IS-  Jil ayetindeki kafir kelimesinin müfred olup, kendisi-
, 

nin evvelki fiilin cemi olmas ındaki hususiyeti arab kelam ı  için fasih 
bir hal oldu ğunu izah etmektedir 75 . Bazende k ıraât meselesile me ş gul 

olmaktad ır. Mesela ( 76 ı • 
) deki ( Lila; ) kelimesinin 

muhtelif k ıraat ş ekillerinden bahsetmektedir 77 . 

el-Ferra, Ebu Ubeydeye nazaran selefin fikirlerine daha ba ğ lı  kal-

mış tır ( ) kelimelerini Ebu Ubeyde, seleften tama-

men ayr ı  olarak izah ederken, el Ferra tamamen İ bn Abbas ve talebe-
leri olan Mücahid ve Said ibn Cübeyre ittiba etmi ş tir 79 . Bazen keli-
menin anlamı , arab dilindeki kullan ıh şı  nazar ı  itibare al ınarak, muha-

taba muhayyerlik hakk ı  tan ınmaktad ır. Mesela l:41 ) 

69 Aynı  eser, 1/3-4. 

70 Bakara süresi, 17. 

71 Maâni'l-Kur'an, 1/15. 

72 Bakara süresi, 29. 

73 Maani'l-Kur'an, 1/25. 

74 Bakara süresi, 41. 

75 Madni'l-Kur'an, 1 /32. 

76 Bakara süresi, 158. 

77 Maani'l-Kur'an, 1/95. 

78 Enâm sûresi, 98. 

79 Maâni'l-Kur'an, 1/347. 
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8°L.,-,?) _9 	 LLJ 	lt ,Ba ş ka bir kıraâtte( 	) ş ekli de 

vardır. 	el-Ferra buradaki ( ‘1.%1 ) kelimesini ( 	) kelime- 

sinin cemi olarak veyahutta ( }->J1 ) in masdarı  olarak almakta ser- 

best b ırakmaktad ır ". el-Ferran ın bu eserinde itizâle âit bir fikir görül 
memektedir. 

10 — Mecetzu'l-Kur'an, Ebû Ubeyde Ma'mer ibn Müsenna et-Tey-
mi (110-210 /728-825) Basra nahivcilerinin en me şhurlarındandır. Za-
mamnda tefsir, hadis, fıkıh ve ahbara dâir ilimlerin esas ı  vaz' olunmil ş -
tu. Kendisi uzun ömürlü oldu ğundan bütün bu kültür nevilerine i ş tirak 
etmi ş tir. Uzun müddet Basra'da kalm ış , 188 de Bağdada hicret etmi ş -
tir. İğ neleyici bir lisana sahib oldu ğundan, muas ırları  tarafından kendi-
sine iyi bir nazarla bak ı lmamış , hatta cenaze merasiminde hiç kimsenin 
bulunmadığı  zikredilmektedir 82 . Gerek muas ırlarının, Ebû Ubeydenin 
dilinden sâlim olmamaları  ve gerekse onun ashn ın yahudi 83  oluşu, haklı  
olarak kendisine pek çok dü şmanlar kazand ırmış tır. Bu düş manları , 
onun arabça bir beyti, gramer hatas ı  yapmaks ı zın inş ad edemiyece ğ ini, 
hatta daha ileri giderek, Kur'an ı  yüzünden okurken dahi hata yapt ığı nı  
ileri sürmü ş lerdir 84 . Ebû Ubeydenin hârici görü ş üne sahib oldu ğu söylen-
diğ i gibi 85 , bazıları  onun Hâricilerin Sufriyye 86  koluna, baz ı ları  ise İ ba-
diyye " koluna mensubiyetini ileri sürmektedirler. O, Nazzam' ı  medh et-
tiğ i için, Kaderi oldu ğunu dahi söylemiş lerdir 88 . Onun bir kere Hâriciler-
den diğ er bir kere Kaderiyeden oldu ğu söylenmesi, aslının da yahudi ol-
mas ı , hele bunlara ilâveten, ahlaki bak ı mdan töhmet alt ında bulunmak 89  
gibi bir durum da inzimam edince, ona kar şı  duranlarm bol olmas ı  tabiidir. 
Maruz kaldığı  hücumlara biraz da kendisi sebeb olmu ş tur. 

80 Arâf süresi, 26. 

81 Maâni'l-Kur'an, 1/375. 

82 Vefey ılt, IV/328; Mu'cemu'l-Udelni, VII /168; el- Fihrist, s. 79. 

83 İslam Ansiklopedisi, IV 158; Mu'cemu'l-Udeba, VII /165; el- Fihrist, s. 79. 

84 elMaarif, s. 236; islam Ansiklopedisi, IV /58; Ebû Ubeyde, Mecazu'l-Kur'an, Mı s ır 
1955-1374 (Bu eser Doç. Dr. M. Fuad Sezgin taraf ından Fatihadan, Kehif süresinin sonuna ka-

dir olan kı smı  bir cild halinde ne ş redilmistir. Nâsirin bir mukaddimesini muhtevidir.) Mukaddime 

s. 14. İ kinci eild de 1381-1962 de ne şredilmiş tir. 
85 Vefeyeit, IV /323; el-Maarif, s. 236; Mu'cemu'-Udebâ, VII /164. el-Beydn ve't-Tebyin, 

1/347; el-Fihrist, s. 79; Ş ezerâtu'z-Zeheb, 11/24. 
86 İslam Ansiklopedisi, IV /58. 

87 Mu'cemu'l-Udebâ, VII /165. 

88 Mecâzu'l-Kur'an, Mukaddime s. 11. 

89 Ahlüki durumu için bkz. Vefeyât, IV /329. 
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Zamanunnlyir çok ilim adamlar ı , onun ilimdeki mertebesine övmek-
tedirler. Ebu'l-Abbas el-Müberred "Ely6 Ubeyde ş iirde, garibde, ahbar 
ve nesebde alim idi" 9° diyor. Câhiz onun hakk ında" yer yüzünde Harici 
ve Ehli sünnet ulemas ı  aras ında, bütün ilimlerde en alim olan Ebu Ubey-
de idi" 91  demektedir. O, zaman ına ait ilimler sahas ında çe ş idli eserler 
yazm ış tır. Goldzihere göre, Eb6 Ubeyde arab dilinde ve eski arab men-
kibeleri hakk ında en geni ş  malumata sahib ti, adlar ı  bize kadar gelen 
yüzden fazla eser meydana getirmi ş tir 92 . Burada bizi daha ziyade, 
nevinin ilki olmas ı  bakımından mühim olan Mecazu'l-Kur'an ı  alakadar 

edecektir. Birçok ansiklopedik eserlerde Ebt‘ı  Ubeydenin Kur'an ilimle-
rine dair garibu'l-Kur'an, mecCızu'l-Kur'an, Meteıni'l-Kur'an adlı  eserler 

meydana getirdi ğ i yazı lıyorsa da 93 . Mecazu'l-Kur'an ın muhteviyat ına 
bakıhnca, bunlar ın isimleri müteaddit, müsemmalar ı  bir kitab olduğu 
anlaşı lmaktadır. Naş irin ifadesine göre, ayn ı  kitab'ın muhtelif nüsha-
larının isimleri başka ba şkadır 94 . Bu husus, eserin muhteviyat ını  tahlil 
ederken daha vaz ıh bir ş ekilde görülecektir. 

Müellifler, Ebû Ubeydenin bu eseri telife ba ş lamas ına sebeb olarak 
şu hâdiseyi zikretmektedirler: el-Fadl ibn er-Rebi'(Ö.208 /823) nin kâ-
tiblerinden olan İ brahim ibn İ smail, ona bir ayetin manas ını  soruyor, o 
da cevap veriyor ve Mecazu'l-Kur'am telife ba ş lıyor 95 . Fakat muas ırları  
onun bu eserini re'y yoluna sapt ığı  için beğ enmiyorlar. el-Ferra, tefsirde 
takip etmiş  olduğu bu yoldan dolayı  onu dövmek istiyor 96 . Bu hususda, 
el-Esmai ile aralar ında geçen hadise de mühimdir. 97  Elyû Hâtim (Ö.277 /- 
890), mecaz' ın yazı lmasını  ve okunmas ını  helal görmüyor, ancak Ebü 
Ubeydenin hatalar ını  tashih ve beyan etmek için okunmas ına müsade 
ediyordu98 . Buna ra ğmen bu eser uzun as ı rlar boyunca, bu sahada çal ış an-
lar için bir merci olmu ş tur. İbn K uteybe (0.276 /889), el-Buhâri (0.256 /- 
869), et-Taberi (0.310 /922), Ebu Abdillah el-Yezidi (0.311 /923) 99 , İ bn 

90 ıllıt'cemu'l-Udebli, VII /165. 

91 el-Beylin ve't-Tebyin, I /347. 

92 İ slam Ansiklopedisi, IV /58; Vefeylit, IV /326; el-Fihrist, s. 79. 

93 Bkz. el-Fihrist, s. 79. Vefeyat, IV/326. Zeylu Ke şfi'z-Zünân, II /428; Es ınitu'l-Müellifin, 

II /469. 

94 Meedzu'l-Kur'an, Mukaddime s. 18. 

95 Tdrihi Bağdat, XIII /254-255. Vefeyitt, IV /324; Mu'cemu'l-Udebet, VII /167. 

96 Mu'eemu'l-Udebâ, VII /167. Tarihu Bağdad, XIII /255. 

97 Nüzhetu'l-Elibbil s. 144; Vefeyât, IV /324-325; Tdrihu Bağdad, XIII 1255; Mu'eemu'l-

Udebâ, VII /167. 

98 Mecetzu'l-Kur'an, Mukaddime, s. 17. 

99 Nö ş ir, bu zat ın Garibu'l-Kur'an adl ı  eserinin, Istanbul Köprülü Ktp. sinde 205 No da 

mevcud oldu ğunu zikretmektedir: 
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Dureyd (1).321 /933), ez-Zeccac (0.311 /923), Ebu Bekr es-Sicistani (Ö. 
330 /941)°°°, İ bnu'n-Nahhas (Ö.333 /944), el-Ezheri (0.391 /1000) ve daha 
sonrakiler°°°, bu eserin tesirinden kurtulamam ış lardır. 

Ebu Ubeyde, bu eserinde 102, Kur'an kelimesinin Allah' ın kitab ına 
hâs bir isim olduğunu, fakat bu lafı zla Cenab ı  Hakkın diğer kitablar ını  
tesmiye edemiyece ğ imizi söyleyerek, Kur'ân, süre, ayet lafı zlarının ma-
nalarını  belirtiyor ve sürelerin uzunluk ve k ısalıklarına göre taksimat ını  
da yap ıyor"3. Böyle bir esere ba ş layabilmek için, Kitab ın dilinden ve 
muhatabalar ının onu anlay ışı ndan söz açmas ı  laz ı mdı . Nitekim Ebü 
Ubeyde de bunu yapm ış , Kur'anın arab dili ile nazil olduğunu ve onu 
iş iten sahabenin manalar ı  hakk ında sual sormaya ihtiyaç duymad ıkla-
rını  belirtmiş tir'". 

Ebü Ubeyde, mecazden neyi kasteddi ğ ini misallerle uzun boylu 
anlatmaktad ırm. Ona göre, mecaz ziyade harf, izmar, ihtisar, takdim te-
hir, lafiz müfred oldu ğu halde cemi anla şı lması  veya bunun aksi, iltifat, 
kıraat ihtilaflar ı , muhtelif manalara gelen edatlar, irab ve Kur'an tef-
siri için kullan ılan tabirlerin hemen hemen hepsini içine almaktad ır. 
Bu bela ğat ulemas ımn tandit etti ğ i mecaz anlamından çok geni ş tir. 
Bu durumda onun mecazu'l-Kur'an tâbirinin içine garibu'l-Kur'an ve 
Maâni'l-Kur'an ı  da girecektir. Ebü Ubeyde bu eserinde, mecazuha, 
ma'nahu, tefsiruhu, takdiruhu gibi kelimeler kullanmaktad ır ki, bunlar ın 
hepsinin manas ı  birdir. O, bütün ayetler üzerinde durmuyor, daha ziya-
de mecaz, irab, maâni ve garib olan lafı zlar üzerinde tavakkuf etmek-
tedir. Bazen bu ş ekillerden hangisini ihtiva ediyorsa onu zikretmekte, 
bazen bir ayette mevcud olan bir kaç ş ekli de göstermektedir. Mesela, 
( 106 	

" ‘")
, 	 , 	. . 

âyetm ı  hem irab yönünden hem de maâni yünün- 

den incelemektedir 107 . Mecaz, maâni garib ve irab bak ımından 
aç ıkladığı  lafı zları , pek azı  müstesna olmak üzere, isbat mahiyetinde 
arab ş iirinden misaller getirmektedir. Bazen bir kelimenin sedece lugat 

100 Mezuniyet vazifesi olarak, bu zat ın Garib el-Kur'an adl ı  eserinin fihristini ve buna ila-

yeten garibu'l-Kur'an literatürü hakk ı nda bir mukaddime haz ı rlarken, yapt ığı m baz ı  kelime kar-

şı laş tırmalarında, Ebû Ubeydenin geni ş  tesirini görmüş tüm. 

101 Medizu'l-Kur'an s. 17. 

102 Brock. Suppl. 1/162. 

103 Mecâzu'l-Kur'an, 1 /1-7. 

104 Aynı  eser, 1/8. 

105 Mecetzu'l-Kur'an, 1 /8-16. 

106 Fatiha süresi, 2. 

107 Meetizu'/-Kur'an, 1 /22-23. 
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manas ım veriyor. ( 	 = 	) gibi. Bazende, 

kelimenin lugat manasm ı  verirken, ayet içindeki manas ım da izah 

109 t!.. 	 (.52 ) ) etmektedir 	 = 

nof 
Kur'andaki baz ı  harflerin ziyadeli ğ inden de bahsedil- 

mektedir. Mesela, 	: 	= 	 1,4 

1" 	L:93 j›- 	 yt) 5ilt4 Z.)1  

( 114  XI 	 «.1)) 	 ro j t:at = 113  1 .)..k01 	51.JJ 
Kelimenin irab durumu izah edilirken, onun tasrif edilip edilemiyece ğ i 

de mevzubahs edilmektedir. JP 	 -=. 1 " (..)4.1 -b)11 	) 

( 116 	 c 	cjasY I2L.I Bazen kelimenin 

dilde kaç ş ekilde kullamlabilece ğ ini izah etmektedir 	 ) 

( 118 k I 
L...1"w  J <:,;;;L'. . 	C.,:‘.&? • J 	â 	 tıbbi-. 	" 7  r 	bk. 

(` • 

Ebû Ubeyde, bu eserinde baz ı  coğ rafi mevkilerin hududlar ını  da tayin 

etmektedir. Mesela ( "9  !",42■A j 1a«:3b ) ayetini İ srail oğullarının Tih 

sahras ında bulunduklar ı  ve bu sahran ın hududunun Beytu'l-Makdis- 
ten, K ınnesrin'e kadar oldu ğunu söylemektedir. 120  Bazen kelimenin 

arab dilindeki kullan ı lış  ş ekli izah edilmektedir. 
(.5 	( 121 T.12.....„ 	) 

( 1"  .1;it...«P 	Li 	 3k..4 	e.4.3 	4  T 

Lafızların kökleri hususunda okuyucular muhayyer b ırakılmaktadı r. 

108 Mecetzu'l-Kur'etn, 1/24. 

109 Bakara süresi, 22. 

110 Mectız ıe/-Kur'an, 1/34. 

111 Bakara süresi, 26. 

112 Mecâzu'l-Kur'an, 1/34-35. 

113 Bakara süresi, 34. 
114 Meilızu'l-Kur'an, 1/36. 
115 Bakara süresi, 34. 

116 Meceizu'l-Kur'an, 1/38. 

117 Bakara süresi, 46. 

118 Mecâzu'l-Kur'an, 1/39. 

119 Bakara süresi, 61. 

120 Mecıizu'ı-Kur'an, 1/42. 

121 Bakara süresi, 143. 

122 Mecâzu'l-Kur'an, 1159. 
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124A11 ‘5_ , 	 *41. 11 :J. 4  '1' : 123 )1,,k-i.;. ) Bazende kelimenin hangi 

kökten geldiğ i belirtilmektedir. ( ' 25  ... 	 ) . 	: vlİ l ) 

Ebû Ubeyde'nin bu eserde en mühim hususiyeti, arab kelam ı n ı  
anlama hususunda biraz serbest hareketidir. Eserin na ş irine göre, 
"O Kiife ve Basra mekteblerinin kay ıdlariyle mukayyed olmam ış t ır. Zira 
bu devir Her iki mektebin tekevvün devri idi. Bu sebepten dolay ı , 
Ebû Ubeyde onlar ın koyduğu kaidelere boyun e ğmemiş tir" diyor' 25 . 
Na ş irin bu sözü biraz mubala ğ alı  olsa gerek çünkü Ebû Ubeyde de, 
Basra mektebinin bir ferdidir. Onlardan baz ı  noktalarda ayr ı lsa bile, 
pek çok noktalarda onlarla i ş tirak halinde olmas ı  icab eder. Zira insan-
lar-bilhassa o zamanda— zamanlar ının kültürünü aksettirirlerdi. O ne-
kadar serbest fikirli olursa olsun, sahabe ve tâbiûnden gelen rivayet-
lerle pek çok noktalarda tetabuk etmektedir. Mesela, Sahihul-Buha-
ri'de, İ bn Abbas'dan rivayet edilen kelimelerin ekserisinin, Mecazu-l-
Kur'andaki lafızlarla tetabuk etmesi gibi. Aralar ı nda zaman fark ı  
olmas ına ra ğmen, her iki taraf da laf ı zlar ın arab dilindeki istimalini 
nazar ı  dikkate alarak hareket ettiklerinden bu gibi mutabakat daima 
mümkündür. Ama buna ra ğmen Ebû Ubeydenin serbest olarak hare-
ket edip seleften tamamen ayr ıldığı  baz ı  noktalar oldu ğunu da mü ş a- 

hede etmekteyiz. Mesela, 	ty:1 	
127 .».431 	 ) 

 

( 128 4;»,..,  tru„...  I 	;1;.ı ..111.1 	J 9 41 	G Lf..f.e 	lt2; 	; 

Ebu Ubeydenin ( 	) kelimesini ( 	) kelimesinin ço ğulu 

olarak göstermesi, müfessirler ve lugatç ılar tarafından ş iddetle 
tenkid edilmiş tir. Ebu'l-Heysem, bu fahi ş  bir hatad ır ve Allah kelam ı - 

nın tahrifidir demekte ve ( 	) kelimesinin ço ğulunun ( 	) 

olduğunu zikretmektedir 129 , Yine Ebu Ubeyde 
130 	

) 

"1 	j 	c 	 , diye tefsir ederek, 

123 Ali İ mran sûresi, 13. 

124 Medizu'l-Kur'an, I/88. 

125 Aynı  eser, I/89. 

126 Aynı  eser Mukaddime, s. 19. 

127 Enâm sûresi, 73. 

128 Medizu'l-Kur'an, I/196. 

129 Listinu'l-Arab, IV/475. 

130 Enam sûresi, 98. 

131 Mectızu'l-Kur'ân, 11201 
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İbn Abbas, Said İbn Cübeyr, İ krime ve Mücahid gibi ş ahsiyetlerin fi-
kirlerine tamamen muhalefet etmi ş tir.'" Bu gibi serbest mana veri ş lerin 
Ebû Ubeyde de mevcudiyeti, ça ğdaş larının onu kötülemelerine vesile 
olmuş tur. Onun Yahudi as ı llı  oluşu ve hârici görü şünü benimsediğ ine 
dair, bu eserde bir iz bulamamaktay ı z. 

Ebû Ubeyde'nin serbest hareket tarz ını  göstermek için misal 
, 

getirilen c.).5-.12~2; <:)1 o 	: 1 " lt-A. 	 J.k.c. JS-  J A,  ‘)1.3 ) 

( ı 3a  6*U- 1 cjâ9 11 l4 lt  p J:4-J  y  12--; âyetinin izah tarz ını  nâ ş ir, 
Buharrnin Kaynakları  adl ı  eserinde "müfessirler taraf ından kabul 
edilmiş  olmay ıp, Ebû Ubeyde'ye has kalan tefsirdir. hatta bu tefsir, 
Taberi tarafından manas ızlıkla tavsif edilmi ş tir" "5  demekte ise de 
Ebû Ubeyde'nin bu sözünün gerek Taberi ve gerekse di ğ er müfessirler 
tarafından yanl ış  anla şı ldığı  görülmektedir. Onlar Ebû Ubeyde'nin, 
bu fiili iş leyen kimseler, dünyada tövbe etseler dahi töbvelerinin kabul 
olunm ıyaca ğı nı  kasdetti ğ ini zannediyorlar 136 . Halbuki Ebû Ubeyde, 
Teybe ahirette mevzuu bahs olmay ıp, ancak hayatta yani dünyada 
dır demek istemi ş tir. 

11- Tefsiru Abdrr-Razilık: Ebû Bekr Abdu'r-Razzâk İbn Hem.- 
mam İ bn Na'fi es-San'âni (126-211 /743-827), Yemen'in yeti ş tirdiğ i 
me şhur muhaddis ve müfessirlerdendir. Abdu'r-Razzak, Ali'ye sevgi 
beslediğ i ve Muaviyeden ho ş lanmadığı  için, ş iilikle itham edilmiş se de, 
Ahmed ibn Hanbel ondan bu hususta bir ş ey iş itmediğ ini söylüyor "7 . 
Bu itham sonraki nesillere de intikal etmi ş , yalnız Nas ıruddin onu 
s i k a görmü ş tür '". ibnu'n-Nedim, Fihrist'inde onun bir tefsir sahibi 
olduğunu zikretmiyorsa da di ğer bütün kaynaklar, bir tefsiri bulun-
duğunda müttefiktirler. Abdu'r-Razzak'm bu tefsirinden, eski tefsir 
literatürünü bize nakleden Taberi, bol bol istifade etmi ş tir. Taberi, 

bu tefsiri, el-Has-an İ bn Yahyâ vas ı tas ıyle nakletmektedir. Zaman ı -
mıza kadar intikal eden bu tefsirin iki nüshas ı  bilinmektedir " 9. 

132 Tefstru't-Taberi, VII/175-177. 

133 End ın sûresi, 70. 

134 Meetızu'l-Kur'tin, I/195. 

135 Buharinin Kaynakları  hakk ında Araş t ı rmalar, s. 148. 

131 Tefstru't-Tabert, V11/140. 

137 Mu'eemu'l-Buldtin, 111/429. 

138 ş ezerâtu'z-Zeheli, 11/27. 

139 Brock. Suppl, 1/333. (Nes'etu' ı -tefstr fi'l-kutubi'l-mukaddeseti ve'l-Kur'an adlı  eserden, 

bu tefsirin, Daru'l-Kutubil-M ı sriye'de "No. 242") bulundu ğunu, bir cilt olup Kur'âm rey ile 
tefsir etme hakk ında bir mukaddimeyi ihtiva etti ğ ini öğ reniyoruz s. 44, Mı sırdaki bu nüshamn 
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Abdu'r-Razzük, bu tefsirinin ekserisini Ma'mer ibn Râ ş id (Ö.154 /- 
770) vas ı tasile Katade'den (Ö.117 /735) alm ış t ır. Ekseriya bu isnad Ka-
tade de kesilmektedir. Gerek bu tefsirde ve gerekse Taberi tefsirinde, 
Katadenin, el-Hasen el-Basri, Said ibn Cübeyr ve Hammad gibi zevat-
tan rivayet etti ğ i görülür. Ebu Zur'anın da, Katade, el-Hasen 
yüksek talebelerinden idi demesi 140, nakletmi ş  olduğu haberlerin ekserisi-
nin el-Hasendan geldi ğ ini gösterir. 

Abdu'r-Razzâk, yedi veya sekiz sene Ma'mer'le beraber oturdu ğ u-
nu söylüyor° 4°. Bu tefsirde de görüldü ğü üzere rivayetlerin pek ço ğu Ma'- 
mer'den gelmektedir. Bunun d ışı nda, Abdu'r-Razzük' ın, Süfyan es-Sey-
ri, Süfyan ibn Uyeyne, İbn Cüreyc, Ca'fer ibn Süleyman, Hüseyn ibn 
Ukeyl gibi zevattan nakletti ğ i haberler de vard ır. Tefsir k ı sa ve veciz-
dir. Bütün âyetleri ihtiva etmemektedir. Sûrelerin tertibi, bu gün eli-
mizde bulunan mushaflar ın ayn ı dır. Son tarafdaki k ısa süreler, ekseriya 
ba ş langıc âyetiyle isimlendirilmi ş lerdir. Bu kitab, Peygamber, sahabe ve 
tâbiûn'un vermi ş  olduğu izahlara dayanmaktad ır. Abdu'r-Razzâk bir 
nâkil vazifesi görmekte, kendi fikirlerini hiç kar ış tırmamaktad ır. Bu ba-
kımdan ilk devirdeki tefsir anlay ışı nı  olduğu gibi nakletti ğ inden ehem-
miyeti hâizdir. Tefsirdeki ayetler veya kelimeler k ısa ve veciz bir ş ekilde 

izah edilmektedir. Meselâ, 	JAY 	 » .J6.5 ai ys J . . . ) 

L.» cs)...; 	) 	 Jti 

» 	 . . . ) 	('as 

	

I J1:51 jtA3 41i; 	 : 

j a..<11 	Jli 	ıı 	41j9 	. . . . ) ( 1" . . . 	ft. 

Jti 	 L. ıı  jt*; 	. . . . ) (145 	‘31;z:Jli 

( 146  

724 tarihinde istinsah edildi ğ ini "islam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi" (II. 1, s. 65-66) nde ne ş re-
dilen bu kitabın tanıtı lmas ından ö ğ renilmektedir. 

İ smail Sâib koleksiyonunda bulunan di ğer nüsha (No. 4216), 110 v. 27 st, 250X175, 
210X135, mağ ribi hattiyledir. İ stinsah tarihi malum de ğ ildir. Eserde, mukaddime, fâtiha süresi 
ve bakara süresinden 142 nci âyete kadar olan k ı s ım noksand ır. Prof, Zeki Velidi Togan, di ğ er 
sürelerin tamam oldu ğunu söylüyorsa da (yukar ı da ad ı  geçen dergi), tetkikimizde muavvizetân 
sürelerinin eksik oldu ğu anla şı lmış t ı r. 

140 Kitabu'l-Cerh, 1112 /134, 
141 Aynı  eser, III, /382; Tezkiretu'l-Huffaz, 1/264. 
142 Tefsiru Ab ıli'r-Razzeik v. 46a. 

143 Aynı  eser, v.52a. 
144 Aynı  eser, v.33b-34a. 
145 Aynı  eser, v.34b. 
146 Ayn ı  eser, v.96a. 
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Bazen bir ayet veya bir kelime hakk ında gelen bir çok rivayet de 

zikredilmektedir. Mesela„ o 	 ıı 	AJ J 8.1i; 	) 

(...)Ltol.5- 	L91:-ÇI 	. . . . 

147,25  

Bu tefsir, israiliyat dedi ğ imiz baz ı  kı ssaları  da muhtevidir. Bu 
kıssaların ekserisi Vehb ibn Münebbihe dayanmaktad ır. Mesela, Talût 
kıssas ında148  ve Hazreti A demi cennetteki memnu a ğaca yakla ş tırmak 
için ş eytanın iğ fali gibim9  isrâili kıssalar bol denecek kadar çoktur. Bunlar ı  
bile bir tenkid süzgecinden geçirme ğe lüzum görmemi ş tir. Kur'an ayet-
lerini, sonradan zuhur edecek mezheb ceryanlar ına tahsis etme hareke-
tini, Abdu'r-Razzak' ın bu eserinde de görmekteyiz. Müellif bu konuda 

kendi fikrini belirtmemektedir. Mesela, 	 eril; J p-URAti 
150 	t...tj I âyetindeki, kalplerinde ş üphe olup müte ş abih ayetlere 

tâbi olan kimseleri Katadenin "Harûriyye" veya Abdullah ibn 
Sebe'ye tâbi olan "Sebeiyye" ile izal ıı nı  nakletmektedirlm. O devrin 
hususiyetinden olarak, âyetlere dâir nakledilen haberler çok kere 
sebebi nüzulü alakadar etmektedir. Mensüh olan ayetlerin, 
nasihleri de gösterilmektedir 152 . Abdu'r-Razzak'a nisbet edilen ş iilik, 
eserinde tezahür etmemektedir. Eser, tam manasile ilk devirdeki Kur'an 
anlayışı m saf bir ş ekilde nakletmesi bak ımından ehemmiyeti hâizdir. 
Lisan inceliklerinden ziyade, manan ın hâkim olduğu bu tefsirde ki ayet-
lerde, Allah' ın kasteddi ğ i muradın anla şı lmasına matüf bir gayret göze 
çarpmaktad ır. 

12 - Garibu'l-Kur'an, Ebu'l-Hasen Said ibn Mes'ade el-Ahfe ş  el-
Evsat (Ö.221 /835r. 

13 - Garibu'l-Kur'an, Ebû Ubeyde el-Kas ım ibn Sellam (Ö.223 /- 
837)154 

147 TefsiruAbdirrazzük, v.19b-20a. 
148 Aynı  eser, v.7b. 

149 Tefsiru Abdi'r-Razzâk, v.28b. 

150 Ali İ mran süresi, 7. 

151 Tefsiru Abdi'r-Razzâk, v.10b. 

152 Aynı  eser, v.33b-34a. 

153 Broek. G. I /105. Suppl. I /165. vefeyat, 11/123 

154 Brock. G. I /105. Suppl. 1/166; M ıecemu'l-Udebâ, VI 1166; Kesfu'z-Zünf ın, 11/1204; Es-

mau'l-Müellifin, I /825; el-Fihrist, s. 106-107. 
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14 – Tefsiru'l-Buhâri, Ebü Abdillah Muhammed' ibn İ smail el-- 
Buhâri (194-256 /810--870). Bu eser, müellifin me şhur el-Câmiu's-Sahih 
adlı  hadis mecmumas ındaki Kitabu't-Tefsir'inden ayr ı  olduğu zikre-
dilmektedir'". 

15 – Tefsiru'l-Askeri, İmam el-Hasen ibn Ali ibn Muhammed el-
Askeri (231-260 /845-874)" 6. 

16 – Te'vilu Mü ş kili'l-Kur'an, Ebil Muhammed Abdullah ibn Müs-
lim ibn kuteybe ed-Dineveri (213-276 /828-889). Küfe ve Basra mekteb-
lerini birle ş tirmede rol oynayan Ba ğ dad nahiv ekolünün ilk mümessili-
dir. İ bn Kuteybe, zamamndaki ilimlerde, ça ğdaş ları  olan el-Cahiz (Ö. 
255 /868-869) ve Ebu Hanife ed-Dineveri (Ö.282 /895) gibi ş öhret kazan-
mış tı . İ slam ulemas ı  İbn Kuteybe hakk ında, takdirkâr sözler sarfeder-
ken, ed-Darekütni (306-385 /918-995) onun te şbihe meyli bulundu ğu-
nu, el-Hakim (321-405 /933-1014) yalanc ı  olduğunu, el-Beyhaki 
(384-458 /994-1065) ise Kerramiyye görü şüne sâhip olduğunu zikret-
mektedirler" 7 . Mü şkilü'l-Kur'an naş iri 158, bu hususlar' birer birer tetkik 
ederek, İbn Kuteybede bu ithamlar ın hiç birinin mevcud olmadığı m, 
yap ılan hiicümlarm ona dü ş manhk besleyen bir alimler silsilesinden 
geldiğini zikretmektedir. Bu zinciri tee şkil eden alimlerin irtibatlar ı  
ş öyledir İbn Kuteybenin ça ğdaş " olan Ebu'l-Abbas es-Sa'leb, el-Enbari 
(271-328 /884-939) nin üstadı , el-Enbari ed-Darakutni'nin üstad ı , ed-
Darakutni el-Hakim'in üstad ı , el-Hakim ise el-Beyhakinin üstad ı dır'59 . 
İbn Kuteybenin bizim için mühim olan taraf ı , müskilu'l-Kur'an° 6° adlı  
eseriyle, filozoflara ve reycilere kar şı , Kur'anın do ğ ruluğunu müdafaa 
etmek suretiyle zaman ının din mücadelesine kar ış mış  olmasıdırl". İbn 
Kuteybe bu eseriyle, ilminin sa ğ lamlığı nı , bilgisinin geniş liğ ini ve anlayı -
şı nın derinliğini göstermi ş  oluyordu. Bütün bunlar onun, arab ve fars 
kültürlerine geni ş  olarak vak ıf olmas ından ileri gelmektedir. 

İbn Kuteybe, bu kitab ı  yazmağ a sevkeden amili ş öyle anlatmakta-
dır. "Mülhidler, Allah'ın Kitab ının müte ş abih ayetlerine tabi olarak 

155 Brock. G, 1/166; Kesfu'z-Zünii n, I /443; Esmâu'l-Müellifin, 11/16. Keza, ed - Davûdi, 
Tabakritu'i-Mufessirin (Mektebetu Ahmediye, Tunis, No: 5037., v. 133a) adl ı  eserinde bü-

yük bir tefsir kitab ından bahsetmekte, ve F ı rabri'nin bunu zikretti ğ ini söylemektedir; 
156 Brock. G, 1/203; Suppl. 1 /333. 

157 İbn Kuteybe te'vilu 	 (inukaddime) s. 41-42. 
158 İ bn Kuteybenin bu eseri 1954 senesinde Kahirede, es-Seyyid Ahmed Sagar taraf ından 

neş redilmiş , bir mukaddimeyi muhtevidir. 

159 Te'vilu 	 s. 55. 
160 Bkz. Brock. G. 1/185-186. Suppl. I. 124-127. 
161 İslam Ansiklopedisi, 1/537, 48 inci sayı  s. 762-763. 
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itirazda bulunup gürültü yapt ılar ve anlay ış sı zlık gösterdiler 	 Sakat 

görüş leriyle Allahın kelamını  yerlerinden oynat ıp tahrif ettiler 	 Buna 
göre Allah' ın Kitab ını  müdafaa etmek ve bu hususda parlak deliller, 
açık burhanlar getirerek, gürültü yapanlar ın koymuş  olduğu şüpheleri 

ortadan kald ırmak için, bu kitab ı  telife ba ş ladım" demektedir 162 . 

İ bn Kuteybe eserine, Kur'ana ta'n edenlerin hikâyelerile ba ş -
layıp, onların ta'nlarm ın nevilerini serdeder. Sonra da bablar halinde 
onların iddialarını  reddetmektedir. Bu eser de, Kur'an ın müşkil mese-
lelerinin, Ebü Ubeyde de olduğu gibi sadece mecaz lafz ı  altında değ il-

de, belirli bablar halinde girdi ğ ini ve mecaz lafz ının hududu daraltıhp, 

onun nevilere ayr ıldığı nı  göstermekteyiz 163 . İbn Kuteybeye göre, te'vil-
cilerin hatalar ı  ekseriya mecazda idi. Buna göre, yollar ayr ı lmış , görü ş -

lerde ihtilaflar has ıl olmuş tur, demektedirlm. K ıraât ihtilaflar ın mevzu-
bahs etmi ş  ve onları  yedi vecihde toplamış tır' 65 . Kur'am Kerimde kâtip 
hatas ı  olduğu söylenen baz ı  âyetlerin, baz ı  lehçelere göre sahih oldu ğunu 
söylemek suretiyle'" mümkün mertebe bo ş lukları  doldurma yolunu tut-
muş  ve âyetler aras ında tenakuz ve ihtilaf gibi görülen yerlerde, böyle 
bir tenakuz ve ihtilafın olmadığı nı  izaha çalış mış  tır162. Onların, Kur'an-
daki müte ş abih âyetlerden maksad nedir? gibi suallerine kar şı  cevaplar 
vermi ş  ve Kur'andaki müte ş âbih âyetlerin hikmetini, gerek seleften ge-
len deliller ve gerekse arab dilinden örnekler getirmek suretiyle izah et-
miş tirm. Medh, zem, istihza gibi hususlarda, bir ş eyi zıt bir vasfiyle söyle-
mek olan maklub'dan da bahsetmi ş 169, hazf, ihtisarm; k ıssa ve haberlerin 
tekrarındaki sebebler 121  ; Kinaye ve ta'riz hakk ında misaller verilmi ş -
tir172 . Kur'anı  Kerimdeki baz ı  lafı zların zâhirinin, manaya olan muhalefe-
tinden söz açm ış "' Hurufu mukattaa hakk ında söylenen sözleri serdet-
miş  ve müfessirlerin bu hususdaki ihtilaflar ın göstermiştir174 . Kur'an sü' - 
relerinde bulunan mü şkiller, elimizde bulunan mushaftaki tertibe 

162 Te'vilu Mü şkili'l-Kur'ân, s. 17. 

163 Aynı  eser, s. 15-16. 

164 Aynı  eser, s. 76. 

165 Aynı  eser, s. 28-29 vd. 

166 Ayn ı  eser, s. 36. vd. 

167 Te'vilu Mü şkili'l-Kur'ân, s. 46. 

168 Aynı  eser, s. 62 vd. 

169 Aynı  eser, s. 142, vd. 

170 Aynı  eser, s, 162 vd. 

171 Aynı  eser, s. 180 vd. 

172 Aynı  eser, s. 199 vd. 

173 Aynı  eser, s. 213. vd. 

174 Aynı  eser, s. 231 vd. 
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riayet edilmeden s ıralanmış  Zikretti ğ i bir sûredeki mü şkilleri tamam-
lamadan, ba şka süreye geçmi ş , sonrada ayn ı  sureyi bir kaç defa tekrar-
lamak mecburiyetinde kalm ış tır. Mesela, Bakara süresi dört defa, nisa 
süresi ise üç defa tekrarlanm ış tır. Bütün bu surelerin mü şkillerini mev-
zubahs etmemi ş , ele almış  olduğu sûrelerden de sadece Cin suresinin 
tamamını  nazar ı  dikkate alm ış t ır. O, lafı zları  bir fakat manalar ı  ayrı  
müfred kelimelerden bahsetmekte ve bunlar ı  ne ş e't etmi ş  olduğu bir 

asla döndürmektedir. Mesela, ( 	) kelimesinin muhtelif istimal 

manalar ım verdikten sonra, bu manalar hepsi furu'dur, onlar ın hepsi 

bir asla racidirler diyor 175 . ( k:••• 	) kelimesinde, şu harfin ashn ın 

taâttan ba şka olduğunu görmüyorum, salât, k ıyam, dua gibi he- 

laller onun içindedir demektedir 176 . Yine O, ( 	) kelimesinin 

muhtelif anlamlar ı  için" Bunların hepsi ihtilaf etse de as ılları  birdir" 
demektedirm. Bunlardan sonra İ bn Kuteybe, Kur'anda geçen huruful-
ma:ani ve füle benzeyen fakat tasrif edilmeyen laf ı zlardan bahsetmekte, 
bunların manalarım ve kullanılış  ş ekillerini göstermektedir. Nihayet, 
harfi cerlerin bir biri yerine kim olmas ı na ait örnekler vererek eser niha-
yet bulmaktadır. 

İ bn Kuteybenin bu eseri, o günlerde Kur'ana kar şı  vaki olan iti-
razlar ı  göstermesi bak ımından da tarihi bir k ıymet ifade etmektedir. 
İ bn Kuteybe'nin Kur'âna dâir olan bu eserinden ba şka, Kur'anın garib-
lerine ait bir eseri daha vard ır178 . Eh(' Abdillah Muhammed ibn Ahmed 
ibn mutarrif [Mutarriz] el-Kinani el-Kurtubi (354-387 /965-997) İbn 

Kuteybenin, Te'vilu Müşkili'l-Kur'an ı  ile Garibu'l-Kur'an adl ı  eserlerini 
bir araya getirmi ş tir. Meydana gelen bu kitaba "el-Kurteyn" 179  ismini 
vermi ş tir, eserde, sürelerin Kur'andaki tertibine riayet edilmi ş , evvela 

sürenin garibleri izah edilmekte sonrada mü şkilleri çözülmektedir. Bu 
eser, İbn Kuteybenin iki kitab ının dağı nık olan mevzular ını  bir araya 
toplamış  olmas ı  bakımından faydalıdır. Yoksa yeni bir fikir getirme-
mektedir. 

17 — Tefsiru't-Tüsteri, Ebû Muhammed Sehl ibn Abdillah et-Tüsteri 
(0.283 /896). Mutasavv ıf olan et-Tüsterinin bu yolu seçmesinde day ı s ı  

175 Te'viluMuskili'l-Kur'an, s. 343. 

176 Ayni eser, s. 350. 

177 Aynı  eser, s. 394. 

178 Vefeye ı t 11/246; Esırtau'l-Müellifin, 1/441; Kesfüz-Zuniin, 11/1204; Târihu Ba ğdat, 

X/170; el- Fihrist, s. 115-116. 

179 Brock. Suppl, 1/186. Bu eser 1355 tarihinde M ı sırda tab edilmi ş tir. 
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olan Muhammed ibn Sevvar' ın mühim rolü olmuş tur"°. Et-Tüsterinin 

( ) ( ,P;.> ) ( j ıbl ) gibi eserleri 

olduğunu biliyoruz"`. Fakat bu zat ın, bir tefsire sahip oldu ğuna, 
araş t ı r/Tuş  olduğum kaynaklarda rastlayamad ım. Bu bakımdan 
olduğu gibi, eserin muhtevas ında görülen baz ı  tereddütlerden dolay ı , 
bu kitab ın et-Tüsteri'ye ait oldu ğunu biraz şüphe ile kar şı lamak icab 
ediyor. Eserdeki nakiler ekseriya Sehl'den oldu ğu gibi az da olsa, Mu-
hammed ibn Sevvar ve Ebu Bekr ismindeki zatlarm da rivayetleri var-
dır. Sehl'in geni ş  olarak sözlerini ihtiva eden Hilyetu'l-Evliya'da bazı  
tefsir örneklerini, tefsirile kar şı la ş tı rdığı mda, bunların bazı sı  mana 
itibariyle tetabuk etseler de, lafız itibariyle uymamakta, baz ı sı  ise hiç bu-
lunmamaktadır. baz ı s ı  çok kısa olarak ifade edildi ğ i halde, tefsirinde 
ise sözün uzat ıldığı nı  mü ş ahede etmekteyiz. öyle zannediyorum ki bu 
tefsir, Sehl'den sonra onun tefsirini biraz de ğ iş tirmek veya ba şkas ının 
izahlarını  ona atfetmek suretiyle meydana gelmi ş tir. Son zamanlarda 
gerek tefsire ve gerekse Kur'an ilimlerine dâir yaz ılan eserlerde, bu 
tefsir Tüsteriye ait oldu ğu gösterilmi ş  ve hakk ında bir şüphe izhar 
edilmemiş tir. Hatta Goldziher bu tefsiri, tasavvuf sahas ında meydana 
gelen tefsirlerin ilki olarak vas ıfland ırmakta ve Kâdi İyad' Ş ifa şer-
hinde, bu tefsirden bir çok şeyler aldığı nı  ve ona itimad etti ğ ini zikret- 
mektedir 182 . Biz burada, bu tefsirin et-Tüsteri'ye ait olup olmad ığı - , 
nın isbatını  yapacak de ğ iliz. et-Tüsteri'ye ait olduğu söylenen bu ki-
tab ın, biraz da muhtevas ına bakal ım Eser"' ayetlerin hepsini ihtiva 
etmiyen, fakat her süreden bir kaç ayet almak süretiyle meydana ge-
tirilmiş  küçük bir tefsirdir. Ba ş  tarafta isnad zinciri zikredilerek, 
Kur'an âyetlerinin dört manay ı  muhtevi oldu ğu ve Kur'an ı  anlamakta 
tâliblerin s ıfatlarım belirten bir mukaddimeyi ihtiva etmektedir. Bu 
tefsirde ehli zâhire muvafakat edildi ğ i belirtiliyor ve vüzlh bir ş ekilde 
tesavvuf izleri görünmüyor gibi ise de, dikkatli bir bak ış  bu izi besme-

lenin izahında hemen görebilir. j11 .1311 L.çotA (.5P jr.. . . . 
43I 	 j 	 ,y1 

` 5ıı , jaiy ı 	t 4.,T 	cs9- 

180 Vefeyât, 11/149. Ebû Nuaym, Hilyetu'l-Evliya ve Tabakâti'l-Asfiyil Mı sı r, 1351, X/190. 
es-Sülemi, Tabakatu's-Sofiyye, Mı s ır 1372, s. 206. 

181 el- Fihrist, s. 263. Esmâu'l-Müellifin, 1/412. 
182 Meatihib s 238 ve notu. 
183 Eser hakkında malfunat için bkz. Brock. Suppl. 1/333. Elimizde bulunan matbu nüsha 

1329 da Mısı rda bas ı lmış , 136 sahifedir. 

153 



;t;2;;;i>49 J-4 J ../'" (.?J-4 9 

J cy.,1; A I ,:).4 J;St12 'A.  4.41 	 - 	aa-g.  

( "4  . . . 	 tAl ji Burada sofilerin, dereceden dereceye 

geçen makamlar ının fikri teselsülünü görmekteyiz. Yine burada, 
Benü İ srailin Tevratta hafler üzerinde durarak manalar ç ı karmas ı  

gibi, et-Tüsterininde bu yola kayd ığı  görülür. 	 .. ) 

o-tst ı 	 , ).4 qi l .4,t,  

185 
	 ıfl 

j).aC- ayetini tefsir ederken, Allah' ın Davud Peygambere ş öyle 

vahyetti ğ ini hikaye etmektedir: Lj^hl  jAj 	 ) 

186 ^,,.Ib Ls.,* 	 Burada da 

marifetin derecelenmesini görmekteyiz. Ir Sy,,;k; ) 

187  ;i1;U ayetinin tefsirini yapt ıktan sonra, mutasavvifeden olan . me ş -

hur Râbia el-Adeviyye'nin münacat ını  delil getirmektedir 188 . 

Bu eserde, tasavvufa ait daha pek çok örnekler vard ı r. Şunu da 
söyleyelim ki, bu kitanda daha sonra te ş ekkül edecek olan tasavvufi 
tefsirlerde görülen sözün uzat ı lmas ı  ve fikirlerin kar ışı klığı  gibi husus-
lar pek görülmemektedir. Bu, tasavvuf ceryan ının ilk devrini göstermesi 
bakı mından mühimdir. 

18 - Tefsiru'l-Kummi, Ebül-Hasen Ali ibn. İ brahim ibn Ha ş im 
el-Kummi (Ö.285 /898) " 9 . 

19 - Tefsiru's-Sülemi, Ebü'n-Nadr Muhammed ibn Mes'ud ibn 
Muhammad ibn Ayya ş  es-Sülemi es-Semerkandi (Ö.300 /912) Bu eserin, 
vulgarise edilmiş  ş ekli vard ır ' 9°. 

20 - el-Vâchh fi Tefsiri'l-Kur'an, Ebû Muhammed Abdullah ibn 
Muhammed ibn Vehb ibn Mubarek ed-Dineveri (Ö.308 /920) ' 9' Bu eser 
İbn Abbasdan nakledilmi ş tir. 

184 Tefsint't-Tüsteri, s. 6-7. 

185 Enânı  sûresi, 54. 

186 Tefsint't-Tüsteri, s.35. 

187 Kıyamet sûresi, 22-23. 

188 Tefsiru't-Tüsteri, s. 113. 

189 Brock. G. I /205. Suppl. I /336; Mu'cemu'l-Udebâ, V/77; Esmâu'l-Müellifin, 1 /674. 

190 Brock. Suppl. 1/334; Esmâu'l-Miiellifin, II /32. 

191 Brock. G. 1/204; Suppl. 1/334. 
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2 — KAYNAKLARDA Z İ KRED İ LEN TEFS İ RLER. 

Zamamm ıza kadar ula ş madığı  halde, mevcudiyeti kaynaklarda 
zikredilen tefsirler pek çoktur. Kitablar -bilhassa ilk devirde- müellif-
lerinin isimlerine göre me şhur olduklarından, burada sadece müellif isim-
leri kronolojik olarak tertib edilmi ş , malumat bulabildiklerimiz hak-
kında da k ı sa izahlarda bulunulmu ş tur. Ayr ı ca tasnife tabi tutulan bu-
eserlerin hangi kaynaklarda mevcud oldu ğunu da gösterdik. Vefat ta-
rihlerini tesbit edemedi ğ imiz baz ı  tefsir sahiblerini ayr ı  bir bölüm ola-
rak son tarafa dercettik. 

1 — Ebû'l-Aliye er-Riyâhi [er-Ribahi] (0.93 /711) 192 . Ebû Bekr ibn 
Ebi Davûd, "Kur'anda Ebill-Aliye'den daha alim bir kimse yoktur" 
demektedir 193 . 

2 — Said ibn Cübeyr (0.94 /712) 194  Bu zât, sahifemle İ bn Abbas'a 
gelir, imlâ ile ondan hadis yazard ım. Sahife doldu ğunda, e ğer 
İbn Abbas imlaya devam ederse onu pabuçlar ıma yazard ı m. 
demektedir 195 . Yine bu zat ın halife Abdülmelik için bir tefsir 
yazdığı  söylenir, İbn Ebi Hâtim, babas ından naklettiğ i bir ha-
berde bunu teyid eder. Bu habere göre, Abdülmelik ibn Mervan, 
Said ibn Cübeyrde ıı  bir Kur'an tefsiri yazmas ı n ı  istemiş tir. Said bu 
tefsiri yazarak halifeye göndermi ş , bilâhere Atâ ibn Dinar (0.126 /743) 
bu tefsiri divanda bularak alm ış  ve Saidden rivayet etmi ş tir 196. 

3 — Miicahid ibn Cebr (Ö. 103 /721) 197 . Süfyan es-Seyri "Mücallid-
den gelen tefsir kifayet eder" demektedirm. Onun ehli kitabdan baz ı  ş ey-
ler sordu ğu, bu bak ımdan tefsirinden çekinmek laz ım geldiğ i de söyle-
nir. Ebû Bekr ibn Ayya ş , Mücahidin tefsirinden niçin çekindiklerini 
A'me ş 'ten sordum. Cevaben O, ehli kitabdan soruyordu dedi 199 . İ bn Ebi 
Müleyke, Mücahidi İ bn Abbas'dan Kur'an tefsiri sorarken gördüm ve 

192 el-Kesf, v.4a; Kesfu'z-Zünnn, 1441; Sezerâtu'z-Zeheb, I /102; Tarihu'l-Islânt, IV /81. 

193 Merzuâtu'l-Ulilm, I /525. 

194 el- Fihrist, s. 51; Tabakâtu ibn Sa'd, VI /186; Vefeyât, II /113; el-Burhan, v .100b. 

195 Tabakâtu ibn Sa'd, VI /179. 

196 Kitabu'l-Cerh, III /332. 

197 Tabakâtu ibn Sa'd, V /344; Tefsiru ibn Kesir, 1 /4; el-Bürhân, v.100b; Ke şfıez-Ziirt ıln, 

I /458; el-Ke şf, v.3a; Tehzib, X /43; Tarihu'l-islâm, IV /191; Esınau'l-Müsellifin, 1114; Ithafu's-- 

Selde, IV/556; Tabakiitu'l-Kun a, II /41. 

198 Tefsiru 1-bn Kesir, I /4. 

199 Tabakâtu İbn Sa'd, V /344 
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yan ı nda levhalar vard ı  ve İ bn Abbas ona tefsirden sordu ğun ş eyleri 
yaz dedi200 . O bu bakı mdan kitaba malikti. Katade, onun tefsirde yegane 
otorite oldu ğunu söyler ve ondan rivayet edilen tefsir kitab ının da en 
sahih kitablardan oldu ğu addedilir 2°' demektedir. 

4 — İ krime mevlâ İbn Abbas (Ö.107 /725) 2°2 . Leh ve aleyhinde pek 
çok haberler vard ı r. e ş -Ş a'bi "Allah ın kitab ını  İ krimeden ba şka iyi bilen 
kalmadığı nı  söylerken203  onun yalanc ı  olduğunu söyleyenler de vard ı r 204 . 
Said ibn Müseyyib'in İkrimeyi sevmedi ğ ini205, halbuki İ bn Ebi Zi'b, Ah-
med ibn Hanbel, Yahyâ ibn Main'in onu mevsûk kabul ettiklerini gör-
mekt eyiz2°°. Said ibn Cübeyr, İ krimevi tefsirde kendisinden daha üstün 
görmüş tür207 . İkrimenin " İbn Abbas bana Kur'an ve Sünneti ö ğ retirdi"2" 
ve "ben iki levha aras ındaki Kur'anı  tefsir ettim" 209  gibi ifadelerinden 

e Said ibn Cübeyr'in de onu medh etmesinden, İkrimenin tefsir saha-
sındaki durumunun ehemmiyeti anla şı lmaktad ır. İ krimenin kitab yaz-
mış  olduğuna ş u rivayet delâlet etmektedir: İ bn Ebi Hâtim, Ali ibnu'l-
Medini'den naklen verdi ğ i haberde, İ krime, Abdullah ın yan ına gelir, 
Abdullah ın oğ lu Amr da İ krimenin kitablar ından gizlice istinsah eder. 
Sonra da yazd ıkları  ş eylerden İ krimeye sual sormaya ba ş layınca, O, bu 
malumat ın kendinin hangi kitab ından alındığı nı  anlar ve "görüyorum 
ki daha bunlara akl ın ermiyor" diye onu azarlard1 210 . 

5 — ed-Dahhâk ibn Müzâhim Eb ıll-Kâs ım el-Belhi (Ö.105 /723)2". 
Bu zat ın, İbn Abbas'a mülâki olmadığı  söylenmektedir. E ğer ed-Dah-
hâktan gelen haberlere Bi şr ibn Umârenin Ebû Ravk'dan rivayeti inzi-
mam ederse, haber zay ıf olur212 . denilmektedir. 

200 Tefsiru İbn Kesir, I /4. 
201 el-Itkan, II /225; Tarihu'l-Islam, IV /191. 

202 Esmadl-Müellifin, I /666; el-Burhan, v.100b; Ke ştu'z-Zürdin, I /453; el-Fihrist, s. 51; 

el-Ke şf v.2b; Taba/ciltte ibn Sa'd, V /212; Mu'cemü"l-Udebâ, V 164; Tarihu'l-Islam, IV /156-157; 
Tabaldıtu'l-Ku• â, I /515. 

203 el-ItIcem, II /225. 

204 M ıt'cemu'l-Udeba, V /63; ez-Zehebi, Mizanu'l-Iticlal tl Nakdi'r-Rical' Mı sı r 1325, II /- 

209; el-Maarif, s. 201; Vefeyât, II /428. 

205 Mukaddime fi Usali't-Tefsir. s. 31; Tetsiru'l-Kas ı mi, 1 /164. 

206 Mu'cemu'l-Udebâ, V /65; Tarihu'l-İslam, IV /158. 

207 Vefeyat, II /428. 

208 Tabakatu ibn Sa'd, V /212. 

209 el-Itkan, II /225. 

210 Kitabu'l-Cerh, III, /244. 

211 Es ımbi'l-Müellifin, I /428; Ke şfu'z-Zünün, I /452; el-Fihrist, s. 51; el-Ke şf, v. 3a.-3b; Ta 
rihu'l-Islam, IV /125; Mu'remu'i-Udelı ii, IV /272-273; Kitlibu'l-Cerh, 112 /336; Tabalditulbn Sa'd, 
VI /210; el-Burhan, v.100b; 

212 Ithafıt's-Sade, IV /556; el-Iskan, 11/224; Met ızuâtu'l-Ultım, 1 1516. 
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6 — Muhammed ibn 	el-Kurezi (<5.108 /726) 213 . Avn ibn Abdil- 

lah, "Kur'an te'vilde el-Kurezi kadar hiç kimse mahir de ğ ildir" demek-

tedir2 ° 4 . 

7—el-Hasen el-Basri (0.110 /728) 215 . Ebü Mansur el-Maturidi, onun 

tefsirini görmü ş  ve Te'viliitu'l- Kur'<in adlı  me ş hur eserinde bol bol na-

killerde bulunmu ş tur. 

8 — Atiyye el-Avfi (0.111 /729) 21 fi. Ondan, İ bn Ebi hâtim ve et-Ta-

beri nakillerde bulunmu ş larsa da, o zay ıf bir kimsedir. Buna ra ğmen, 

el-Avfinin haberlerini et-Tirmizi "Hasen" olarak gösterme ğe çalış mış - 

tn217 . 

Ahmed ibn Hanbel, "Atiyye, el-Kelbiye gelir, ondan tefsir al ır ve 

Onu Ebü. Said diye künyelerdi" demektedir. Süfyan es-Sevri'de, el-Kel-
biden "Atiyye beni Elı fı  Said diye künyeliyordu" ş eklinde i ş ittiğ im 
söyier ıı  8 .  

9 — Atâ ibn Ebi Rabah (0.115 / 7 33)219 .  

10 — Katade ibn Duame es - Sedûsi (0.117 /735)220. R.Blachere, Ka-

tadenin Enes ibn Mâlikin tefsire dâir hadislerini nakletti ğ ini söylüyor221 . 

ez-Zehebi "Katade hafızdı r ve sikadır, fakat müdellistir" demektedir 222 . 

Ebû Zur'a "Katade, el-Hasen el-Basrinin en mümtaz eshabindan 

idi" demektedir 223 . 

11 — Kays ibn Müslim el-Cedeli (0.120 /737)224. 

12 — el-Kas ı m ibn Ebi Bezze (0.124 /741) 225 Mücâhidden tefsir 

rivayet edenlerin, bu zat vas ı tas ıyile nakilde bulunduklar ı  zikredilmek-

tedir. 

213 Ke şfu' z-Züntı n, I /457; el-Ke şf, v.4a; Tarihu'l-ı slam, IV 1200; el-Burhan, v.100b. 

214 Meozuâtu'l-Ublm, I /525; Tabakiitu'l-Kurra, 11 /233. 

215 Ke şfu'z-Zünan, 1/446; Fihrist, s. 51; Tarihu'l- İslam, IV /99. 105; el-Burhan, v. 100b; 

el-Keg v.3b. 

216 Ithafu's-Sade, IV /556; el-Burhan, v.101b; Esmau'i-Müellifin, 1/417; Meszuâtu'l-Ullim 

I /517. 

217 el-Itkan, 111224. 

218 Ahmed ibn Hanbel, Kitabu'l-nel ve Ma'rifeti'r-Rical, Ankara, 1963, 1.198. 

219 Keşfu'z-Zündn, 11453; el-Ke şf v.3b; el-Burhan v.10013; Esmâu'l-Miiellifin, 1/664. 

220 Esıniiu'l-Müellifin, 1/834; Keşfu'z-Züniin, 1 /456; el-Ke şf v. 3b-4a; Mu'cemu'i-Udebd, 

V1/202; Meczuatu'l-Ulam, 1/526; Tabakâtu'l-Kurra, II /25. 

221 Introduction au Coran, p. 226 (not) 

222 Tezkiretu'l-Huffüz, 1/123. Mizan, II/345. 

223 Kitabu'l-Cerh, 1112 /134. 

224 Merzuâtu'i-Uhim, I /512. 

225 Tehzib, VIII 1310. 
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13 - Atâ ibn Dinar (1).126 /743) 226. Yukarı da zikretti ğ imiz gibi, 
bu şahıs, Said ibn Cübeyir'in tefsirini rivayet etmi ş tir. 

14 - İ smail ibn Abdirrahman lbn Ebi Zueyb es-Süddi(0.127 /744) 227  

15 - Ebû Abdillah Câbir ibn Yezid ibn el-Haris el-Cu'fi(0.127/744) 228  

16 - İbn Ebi Necih(0.131/748) 229  Süfyan ibn Uyeyne, İ bn Ebi Ne-
cih'in tefsirinin sallih oldu ğunu söylemektedir 230 . Yahyâ ibn Said, bil 
zat ın tefsiri, Müca'lidderı  iş itmediğ ini ve onun kaderi oldu ğunu söylü- 

yor 231 . İ mam eş -Ş afi'i kitablar ında daima 	(.31 ‘:,71 

( -LA 	4.5P isnadını  kullanır. el-Buhari de Sahihinde ayn ı  isnadı  ter- 

cih ve bu tefsire itimad etmektedir" 232 . 

17 - Vasll ibn Atâ (0.131 /748) 233  (Maâni'l-Kur'an). 

18 - Atâ ibn Müslim el-Horasani (0.133 /750) 234
. 

19 - Zeyd ibn Eslem (0.136 /753) 2". 

20 - Muhammed ibn Sâib el-Kelbi (C1.140/757) 236 . Tefsiri tatminkâr 
değ ildir, fakat Mukâtilin tefsirinden üstündür denilmektedir 237 . el-Kelbi'- 
den Süfyan es-Seyri ve Muhammed ibn İ shak rivâyet ettiklerinde, ismi- 

ni ve nesebini zikretmezler 	 ) derlerdi 2 ". 

21 - Eban ibn Ta ğ leb ibn Ribah [Riyah] el-Ceriri (CO.141/758) 2" 

(Garibu'l-Kur'an). 

226 Ke şfu'z-Zünâ tl, 11453; el-Ke şf v. 3b; Mizan, II /197; el-Itkan, II /224. 

227 Esmau'l-Mdellifin, 1/206; Kesfu'z-Zünân, 1/448; Mu'cemu'l-Udebâ, 11/346; Tarihu'l-
İslam, V 1430; el- Fihrist, s. 51; el-Ke şf v. 4b; el-Burhân, v. 100a; el-Itkan, IL /224. 

228 Ke şfu'z-Zünân zeyli, 1/304; Esmilu'l-Mikilifin, I /249; Fihristu't-Tasi, s. 45. 

229 Tehzib, XI /114-115; Tarihi Bağdat; XIII /486; Kitabu'l-Cerh, IV2  /50; Tarihu'l- İslam, 
V/269. 

230 Kitab ıt'l-Cerh, 11 2 /203; Tehzib, VI /54. 

231 Tehdi>, VI /54; Tarihu'l- İslam, V 1269;Umdetu'l-Kâri, VIII /624. 

232 Mecelletu'l-Menar, 1X/643. 

233 Mu'cemu'l-Udebti, V11/225; Esnulu'l-Müellifin, 11/499. 

234 Ke şfu'z-Zünân, 1 /453; el-Ke şf v.3b; el-Burhan v.100b; Mizân, II /198; Merzuatu'l-Ulam, 
I /525. 

235 Ke şfu'z-Zünân, 1 /457; el-Ke şf v.4a; Tarihu'l- islam, IV /200; el-Burhan v.100b; Esmau'l-
Müellifin, 1/376; Tabaktitu'l-Kurra, 1/296. 

236 Ke şfu'z-Zantin, I /457; el- Fihrist s. 51; Sunenu't-Tirmizi; XI/183; el-Kesf v.2b-3a; el-
Maarif, s. 233; Esmau'l-Müellifin, II /7. 

237 el-It/can, II /224; İthafu's-Sade, IV /556. 

238 Mel ızuâtu'i-Ulam, 1 /513; Vefeyett, 111/437. 

239 Fihristu't-T asi s. 17. Re ş iduddin Ebn. Ca'fer, Mattlimu'l-Lflema fi fihristi Kutubi's-. Ş iati 

ve Esmai'l-Musannifin minhum Kactimen ve hadisen, Tahran, 1353. s. 22; Mu'remu'l-Udebtl, 

1134 - 35; Ke şfu'z-Zunân, II /1207; Es ınau'l-Müellifin, I Il. 
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22 — Ali İ bn Ebi Talha (15.143/760) 240 . İ bn Abbas'dan bir tek isnad 
zinciriyle üçüncü asra kacfar gelen ve sahifetu Ali ibn Ebi Talha ismiyle 
tanınan bu tefsir, Ahmed ibn Hanbel'in medhine mazhar olmu ş tur. Bu 
zat ın Ibn Abbas ı  iş itmeyip, tefsiri Mücâhid ve ibn Cübeyrden ald ığı  söy-
lenir241 . Bu şüpheleriizale etmek için, Ebû Ca'fer en-Nahhas (0.338/949) 
Ali ibn Ebi Talha hakkında "O, İbn Abbas'dan i ş itmedi, tefsiri Mücâhid 
ve İkrimeden aldı . Burada Ali İ bn Ebi Talha'n ın, tefsiri do ğ rudan doğ -
ruya ibn Abbas'dan nakleder gibi görünmesi ona ta'n etmeyi icab ettir-
mez. Zira nakletmi ş  olduğu iki ş ahı s da sikatdand ır" der242 . e ş - Ş a'bi ise, 
"Ali ihn Ebi Talhanın bir tefsiri oldu ğunu, fakat onu okuman ın güzel 
olmadığı nı  zikrediyor243 . Bu tefsir Muaviye ibn Salih (0.158,168,183) tara-
fından nakledilmi ş , ondan da I,eysin katibi Abdullah ibn Salih (0.223/837) 
rivayet etmi ş tir244 . İbn Hacer, bu nüshan ın Buhârinin elinde bulundu ğu-
nu söylemektedir. Buhâri, garib kelimelerin izah ında bu nüshadan çok 
istifade etmi ş tir. Bu nüsha, Taberi, İbn Ehi Hâtim ve ihnu'l-Munzir 
tefsirlerinde dercedilmi ş tir245 . Taberi bu nüshadan istifade ederken, Bu-
Ilki gibi sadece garib kelimelerde de ğ il,rivayet zincirlerini de kullanarak, 
ayetlerin tefsirlerini de göz önüne arzetmi ş tir. Ali İbn Ebi Talhanın 
bu eseri, Taberiye, el-Müsenna ibn İbrahim, Ali ibn Davud ve Yahya 
ibn Osman vas ıtasiyle ula ş maktad ı r. 

23 — Ebû Osman `Artır ibn Ubeyd (0.144 /761), el-Hasan el-Basri-
den rivayet etti ğ i bir tefsiri vardı r* * 

23 a. — İ bn Cüreyc (0.149/766) 246  Tefsiri Mücahidde'den i ş itmeyip, 
Kasım ibn Ebi Bezze'den rivayet etti ğ i söylenmektedir247 . 

24 — Mukatil İbn Hayyan, Ebu Bestam (0.150 den evvel) 248 . 

25 — Ebû Hamza Sâbit ihn Dinar es-Sumali e ş -Ş i'i (45.150 /767) 249. 

26 — Muhammed ibn İ shak (0.150/767) 250 . Bu zat ın, tefsiri Muham-
med ibn Muhammed vas ı tas ıyle İ krimeden aldığı  söylenir. 

240 el-Ke şf v.2b; el-Madrit s. 210; Tariku'l-İslam, IV /234; Tabakiitu ibn Sa'd, VI12 /164; 
Kittibu'l-Cerh, III, /188; Ithatu's-Stide, IV /555. 

241 el-Itkart, II /223; Kitabu'l-Cerh, III, /188; Mizan, 11/228. 

242 en-IVasih ve'l-Mensah, s. 15. 

243 .el-Madrif, s. 210. 

244 ı thdfu'z-Stide, IV/555; Tehzib, V/256. 

245 el-Itkan, II /223. 

** Vefeydt 111/132; Tabakâtu'l - kurra 11602 

246 Tezkiretu'i-Hufğaz, 1/169-170; Keşfu'z-Ziinün, I /433; el-Keşf, v.4b. 

247 Tehzib, VI /54. 

248 el-Ke şf v. 4a; el-Fihrist, 51. 

249 Esmetu'l-Miiellifin. 1 /246; Ke şfu'z-Ziiniin Zeyli,I1304; el-Ke şf v. 5a. el-fihrist, s. 50-51; 
Vefeytit, 11/338. 

250 Met ızuatu'l-Ulam,11513; ı thdfu'z-Sdde, IV /555. 

159 



27 — Şu'be ibnu'l-Haccac el-Basri (0.160 /776) 25 '. 

28 — Verka ibn Amr el-Ye ş kûri (0.160 dan sonra) 2" Mücahidin tef-
sirinin yarı sını  İ bn Ebi Necih'e okudu ğunu, diğer yarı sının ise, İbn Ebi 
Necih tarafından ona okundu ğu zikredilmektedir. 

29 — Süfyan es-Seyri (0.161 /777) 253 . Bu eser "Tefsirul-kur'ân el-
kerim" adıyle 1965 /1385da Hindistan ı n Rampûr ş ehrinde ne ş redilmi ş tir. 

30 — İ bn Kudame es-Sakafi (0.161 /777) 254 . 

31 — Ebû Muaviye Ş eyban ibn Abdirrahman (0.164 /780) 2" 

32 — Muerric ibn Amr ibn el-Haris ibn Meni' (0.174 /790) 256  (Ga-
ribu'l-Kur'ân). 

33 — Malik ibn Enes el-Esbahi (0.179 /795) 257 . 

34 — Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem (o. 182 /798) 2". 

35 — Yunûs ibn Habib (0.183 /799) 259  (Maâni'l-Kur'ân). 

36 — Huşeym ibn Be ş ir es-Sulemi, Ebû Muaviye (0.183 /799) 2'. 

37 — el-Museyyib ibn Ş erik (0.185 /801 

38 — Ebu'l-Hasen Ali ibn Hamza el-Kisai (0.189/804) 262  (Maâni'l-
Kur'an). 

39 — Muhammed ibn el-Fudeyl ibn Kazvan ed-Dabbi, Ebû Ah-
dirrahman (0.195 /810) 26'. 

40 — Ebû Feyd Mersed ibnu'l-Haris ibn Sevr ibn Alkame ibn Amr 
ibn Sedfıs (0.195 /810) 2". (Garibu'l-Kur'ân). Bu ş ahs ın bir de Maâni'l-
Kur'ânı  vard ır 265 . 

251 ithelfu's-Sade, IV /556; Keşfu'z-Zünart. I /451; Merzuâtu'l-Ulam, 1/527-528; Esmau'l-Mü-

ellifin, I /417. 

252 el-Ke şf, v.4b. Tehzilı , X11114-115; Kitabu'I-Cerh, IV, 150-51; Tarhu Bağdad, XIII /486; 

el-Burhan, v.101b; el-hkein, 111224; Tabakatu'l-Kurra, II /358. 

253 Ke şfu'z-Zürtan, 1/444. 

254 d- Fihrist, s. 316; Tezkiretu'l-Huffaz, I /215; Esmau'l-Müellifin, I /372. 

255 Tehzib, XI /114-115; Tarihu Bağdad, XIII /486. 

256 Mu'cemu'l-Udebet, VII /194; Ke şfu'z-Zünân, II /1207. 

257 el- Fihrist, 51 

258 Merzuatu'l-Ultim, I /526-527; Esmâu'l-Müellifin, I /512. 

259 el- Fihrist, s. 51; Esmau'l-Müellifin. 11 /571. 

260 el- Fihrist, s. 318; el-Ke şf, v.4b. 

261 el-Ke şf, v.Sa. 

262 Keşfu'z-Zünan, 11/1730, Esmau'l-Miiellifin, I /668; M ıt'cemu'l-Udebd, V 1200; el- Fih-
rist, 97-98. 

263 el- Fihrist, s. 316; Esmâu'l-Müellifin, 11/9. 

264 Keşfu'z-Zünün, II /1207. 

265 el- Fihrist, s. 71. 
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41 — Ebil Süfyan Veki' ibnu'l-Cerrah el-Kfifi (Ö.197 /812) 266 . 

42 — Abdullah ibn Vehb el-Kure ş i el-Mâliki (0.197 /812) 267 . 

43 - Süfyan ibn Uyeyne (0.198 /813) 268 . İ bn Vehb tefsirde onun 
kadar alim bir kimse bilmiyorum diyor 269 . 

44 — Ravh ibn Ubade (0.205 /820) 270 . 

45 — Haccac ibn Muhammed el-A'ver (0.206 /821) 271 . Tefsirini ibn 
Cüreycden imla tarikiyle alm ış tı r. 

46 — Muhammed ibn el-Müstenir ibn Ahmed, Ebü Ali el-Katrab 
el-Basri en-Nahvi (0.206 /821) 272  (Maâni'l-Kur'ân). 

47 — Muhammed ibn Yitsuf el-Firyabi (0.212 /827) 273 . Buharinin 
ş eyhlerindendir. 

48 — Ebâ Âmir Kabisa ibn Ukbe es-Sevâri (0.215 /830) 2". 

49 — İ bn Ebi Nuaym el-Fadl ibn Dekkin (0.219 /834) 2". 

50 — Âdem ibn İ yas el-Askalani (0.220 /835) 276 . Tefsirinde ayetlerin 

sebebi nüzulünü, mensülı  olup olmad ığı nı , sahabe ve tabiandan naklet-
miş tir. 

51 — Said ibn Mes'ade Ebu'l-Hasen el-Ahfe ş  el-Evsat (0.221 /835) 277  

(Maâni'l-Kur'ân). 

52 — Ebû Ubeyd el-Kas ım ibn Sellam (0.223 /837) 2" (Maâni'l-
Kur'ân). 

266 Esmitu'l-Müellifin, II /500; ı thâfu's-Stide, IV /556; Kesfu'z-Zünan, 11461; el-Ke şf, v.4b; 

Tarihu Bağ  dad, XIII /486; el-Burhan, v.101a; Mevzuâtu'l-Ulam, I /527. 

267 Kesfu'z-Zunân, 1/440; el- Fihrist, s. 51; el-Ke şf, v.5a; Esmau'l-Müellifin, 1/438. 

268 Es ınitu'l-Nlüellifin, II /387; Ithafu's-Sade, IV 1556; Kesfu'z-Zünün, I /439; el-Fihrist, s. 

316; Umdatu'l-Kari, IX /167; irş iidu's-Sdri, '1/ II /222;e/-Ke şf, v.4b; Ş ezertitu'z-Zeheb, 1/354; 

Meuza'atu'l-Ulüm, I /527. 

269 Tezkirâtu'l-Huffitz, I /263. 
270 ithafu's-Stı de, IV /556; Kesfu'z-Züntin, 1/448; el-Ke şf, v.4b; el-Burhan, v.10Ia; Esmau'l-

Müellifin, I /371. 

271 Tehzib, 11/205-206; Tezkiratu'l-huffitz, I /345. 

272 Mu'cemu'l-Udebtl, VII 1106; 	 s. 120; Kesfu'z-ZiMan. II /1730; Esma'u'l- 

Miiellifin, II110; el- Fihrist, s. 78. 

273 Kesfu'z-Zünfin, I /456; el-Kesf, v.5a; 	 II/10. 
274 El-Ke şf, v.5a. 

275 el- Fihrist, s.51. 

276 Esmau'l-Müellifin, 111; Ihtillifu's-Siide, IV /556; Ke şfu'z-Zünân, I /442; Islam-Türk An-

siklopedisi, 1/97; Meuzuâtu'l-Ulant, 1 /528. 

277 Mu'cemu'l-Udebâ, IV /242-244;Ke şfu'z-Ziin ıln, 11 /1730; Esmil ıt'l-Müellifin, I /388; el-

Fihrist, s. 78. 

278 Mu'eemu'l-Udebil, VII /166; Kesfu'z-Zünün, 11/1730; Esmau'l-Mitellifin, I /825; el- Fih-

rist, s. 52. 
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53 - el-Hasen ibn Mahbûb es-Serrâd el-Ktifi (0.224 /838) 219 . 

54 - Ebû Osman Said ibn Mansûr (0.229 /843) 280 . 

55 - Ali ibn Mihriyar el-Ehvâzi ed-Devreki e ş -Ş i'i (0.229 /843) 2". 

56 - Muhammed ibn Sellam ibn Abdillah ibn Salim el-Cumahi 
(0.232 /846) 282  (Garibu'l-Kur'ân). 

57 - Ebû Bekr ibn Ebi Ş eybe (0.235 /849) 283 . 

58 - İ shak ibn Râhuye (0. 238 /852) 284 . 

59 - Abd İ bn Humeyd (0.249 /863) 2". 

60 - Ebû Sa'id Abdullah İ bn Sa'id el-Kindi (0.257 /870) 2". 

61 - el-Fadl İ bn Ş azan er-Razi (0.260 /873) 2". 

62 - Ebû Abdillah Muhammed İbn Yezid el-Kazvini ( İ bn Mace) 
(0.273 /886) 2". 

63 - Ebû Dâvûd es-Sicistâni (0.275 /888) 289 . 

64 - Muhammed İ bn Sa'd İ bn Muhammed İbni'l-Hasen (0.276 /- 
889) 290 .  

65 - Ebû Abdirrahman Baki İ bn Mahled el-Endelüsi (0.276 /889) 29i , 

İbn Hazin (Ebû Ali İ bn Ahmed), bu tefsir hakk ında medihkâr söz söy-

lemekte ve onun e ş inin bulunmad ığı nı  zikretmektedir. 

66 - Ebû Ca'fer Ahmed İbn Muhammed 'bn Halid İbn Abdirrah-
man İbn Muhammed İ bn Ali el-Berki (0.280 /893) 292 . 

67 - Ahmed İ bn Davûd Ebû Hanife ed-Dinevari (0.282 /895) 293 . 

68 - isma'il İ bn İ shak İbn isma'il İbn Hammad İbn Zeyd İ bn Dir-
hem Ebû İ shak el-Ezdi (0.282 /895) 294. (Maâni'l-Kur'ân). 

279 Fihristu't-nsı , s. 46; Me'cilimu'l-Ule ınii, s. 28. 
280 el-Ke şf, v. 5a. 

281 el-Fihrist, s. 51; 	 s. 88; Kesfu'z-Zünân, Zeyli 11304;Esmiru'l-Müellifin, 
I /674. 

282 Mu'cemu'l-Udebel, VII /13; el-Fihrist, s. 89. 
283 Tezkiratu'l-Huffiz, II /432-433; el- Fihrist, s. 51; ı therfu's-Slide,IV 1556. 

284 Ke şfdz-Züniin, I /442; el-Burhiin, v.101a; 	 1 /528-529; ithılfu's-Sâde, 
IV /556. 

285 Keşfıez-Zünün, 1 /453; el-Ke şf, v.5a; el-Burha'n, v. 101a; ithafu's-Sade, IV /556. 

286 Keşfu'z-Züniin, 1 /442; el-Fihrist, s.51; el-Ke şf, v.5a; 	 I /441. 

287 el- Fihrist, s.323; 	 s. 124. 
288 Kesfu'z-Zünûn, 1/439; Esmâu'l-Müellifin, II /18 
289 el-Fihrist, s. 51. 
290 Kesfu'z-Zun ıln, I /454; el-Keşf, v.2b. 

291 Ke şfu'z-Züntı n, I /444; Mu'cemu'l-Udeba, II /368; Tezkirâtu'l-Fluffâz, 11/629; Esınâu'l-
Müellifin, I /233; Tabakatu'l-Müfessirin, s. 9-10. 

292 Fihristu't-Tılsi, s. 20 
293 Mu'eemu'l-Udebâ, I /127; Ke şfu'z-Zünt ı n, 1/447. 

294 Mdcemu'l-Udebel, 11/284-285; Esmilu'l-Miiellifin, 1 /207. 
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69 — Ebû İ shak İ brahim İbn Muhammed İ bn 	İbn Hilal e ş - 
S ı 'i (Ö.283 /896) 295 . 

70 — Muhammed İbn Yezid İ bn Abdi'l-Ekber İ bn Umeyr ebu'l-
Abbas el-Muberred (Ö.285 /898) 296 (Maâni'l-Kur'iin). 

71 — Ebû Muhammed Bekr İ bn Sehl ed-Dimyâti (0.289 /901) 297 . 

72 — el-Mufaddal İ bn Seleme İ bn As ım ed-Dabbi (Ö.290 /903) 298 . 
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NETICE 

Müslümanların mukaddes kitab ı  olan Kur'ân ı  Kerim, Hazreti 
Muhammede nâzil oluyor, O da nâzil olan bu âyetleri muhatabalar ına 
okuyor ve izah ediyordu. Çünkü Kitab ın gayesi kendisini tan ı tmak ve 
sâliklerini gösterdi ğ i prensip ve yollara sevketmekti. Zaten Kitab kendi 
kendini baz ı  yerlerde izah ediyordu. Ayr ı ca bu Kitab ın izah]. için Hazreti 
Peygamber de vazifelendirilmi ş ti. Peygamberin yapm ış  olduğu izah, 
muhatab ın durumuna göre de ğ iş ecekti. Sahabe, Kur'ândan ihtiyac ı  
olan ş eyi alıyor, fakat anlamad ıkları  kı s ı mlar da çok oluyordu. Ondaki 
üshıplar, mecaz ve hakikatler, onlar için pek lüzumlu de ğ ildi, onlar için 
mühim olan lafı zlar de ğ il , Cenab ı  Hakkın kasdetmi ş  olduğu mana idi. 
Peygambere âit tefsir örneklerinde daima kendisini, o cemiyetin bir ferdi 
olarak, gerek dini ve gerekse dil yönünden yapm ış  olduğu izahlarda muh-
telif yollar takip ederek muhatabalar ını  ikna etti ğ ini görüyoruz. Sahabe 
de Kur'anın amel ve fiiliyata taalluk eden k ı sımlariyle uğ ra şı yor ve onu 
anlamağ a çalışı yorlardı . Müte ş âbih olan kı sımları  da olduğu gibi kabul 
ediyorlard ı . Çünkü ozamanda, teslimiyet anlay ışı  gâlibdi. Her dinin 
baş langı cı  için bu tabii bir haldir. Peygamber onlar için bir feyz kayna ğı  
idi. Anla şı lmıyan hususları  ondan sorarlar ve onun sözüne itimad ettik-
lerinden akli delil ve düşünceye ihtiyaçlar ı  yoktu. Peygamber Kur'an ı  
bazen sorulan bir sual üzerine veyahutta kendisi lüzum gördü ğünde 
izah ve tefsir ediyordu. Bu bak ımdan sahabe her zaman ondan iman ını  
kuvvetlendirecek feyzi al ıyordu. Peygamber vefat edince, sahabenin 
feyiz kaynaklar ı ndan biri kesilmi ş , yava ş  yavaş  imanda bir gev ş eme ba ş -
gösterme ğe ba ş lamış tı . İş te bu zamandan itibaren gerek arablarm bu-
lunduğu içtimâi durumdaki de ğ iş iklik ve gerekse harici tesirler, ba şka 
yönlerde oldu ğu gibi tefsir hareketinde de kendini göstermi ş tir. Kur'ân ı  
Kerimi te ş kil eden muhkem ve müte ş âbih âyetlerden, bilhassa müte ş â-
bih olanlar, üzerinde çal ış anları  bir çok ihtilaflara sevk etmi ş tir. İ lk gün-
lerde üzerinde durulmamas ı  için emri Ilahi ve emri Peygamberi olmas ına 
rağmen, kalblerinde şüphe olanlar menfaatleri icab ı  bu müte ş abih âyet- 
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leri te'vile yeltenmi ş lerdir. Dizginsiz bir hal alan bu vaziyeti biraz fren-
lemek kasdiyle, ehli sünnet ulemas ı  bilahere, bu müte ş âbih âyetleri is-
lamın ruhuna uygun ş ekilde te'vil etmi ş lerdir. 

Islâmiyetin ba ş langı cında geniş  ihtilaflara sebeb olmayan k ıraât 
ve yedi harf meseleleri, müfessirlerin üzerinde fazla durmalar ından ve 
bu meselelerin esas gayelerinden uzakla ş tırı cı  mahiyette söz sarf etme-
lerinden dolayı , tefsir hareketinde mühim bir problem olmu ş tur. 

Sahabe, kendilerine gelen haberleri bir nakil gibi nakletmi ş ler, 
onların sahih olup olmadıklarını  ara ş tırmamış lardır. Bu arada is-
lamiyete kar şı  samimi olmıyanlar, bu vaziyetten istifade edip, zehir-
lerini akıtmış lardır. Fakat bunlar nakdü'r-rical ile u ğ ra ş anlar tarafın-
dan ay ıklanmaya çah şı lmış sa da, cahil kütleler psikolojisi üzerinde ha-
kikate ayk ırı  olan ş eyler, daha fazla ra ğbet gördü ğünden bu gibi haber-
ler zamamm ıza kadar tutunmakta devam etmi ş tir. Ayetlerin müphem 
bıraktığı  noktalar hakkında tafsilat merak ına düşmek dahi Kur'a= 
tefsirini geni ş letmeye sebeb oluyor ve bu husustaki malumatm ekserisini 
Tevrat, Incil ve bunlar etraf ında dola ş an rivayetler te şkil ediyordu. 
İş te bu gibi vaziyetler sahabenin baz ısmı  sadece nakle bağ larken, daha 
doğ rusu tefsirden içtinaba sevkederken baz ısı  da içtihatlariyle ayetleri 
tefsire ba ş lamış lardı . Hele ya ş lı  olan sahabe yava ş  yava ş  ortadan çekil-
meye ba ş layınca genç olanlar ından baz ıları  meydanı  boş  bularak çokça 
konuşmuş lardı . Bu bakımdan onların tefsir örneklerinde gerek din ve 
gerekse dil bak ımından bazı  ufak tefek hatalar görülüyordu. 

Islâmiyete dahil olan di ğer milletlerin kendilerine göre bir din ve 
kültür anlayış ları  vardı . Bunlar müslüman olsalar dahi bir ömür ya ş a-
mış  oldukları  ahşkanlıktan kurtulmaları  biraz mü şküldû. Onlar müm-
kün mertebe islamiyete ittiba etme ğe çalış mış larsa da al ış kanlıklarında 
olan baz ı  şeyleri yeni dinde de görmek istemi ş lerdi. Zaten sahabeden 
sonra gelen nesiller hükümlerle sebepler aras ında münasebet kurama-
dıklarından ihtilafa dü ş müş ler, aralar ında daha fazla fikir ayr ı lıkları  
belirmeye ba ş lamış tı . Çünkü onlara hükümler nakilyolu ile ula ş mış tı . 

Tefsir hareketi Islam devletinin geli ş mesiyle geli ş miş , idareleri al-
tında bulunan kitleleri idare edebilmek için kanun ve esaslara daha faz-
la ihtiyaç duyulmu ş tu. Müslümanlar, dünyevi ve uhrevi hayat ı  tanzim 
edecek bir kitab varken ba şka yerlere elbette müracaat etmiyeceklerdi. 
O halde Kur'am iyi anlay ıp, ondan fıkhi hükümler istihraç etmek ge-
rekiyordu. Fakat bu s ırada ilimle me ş gul olanların daha ziyada -Arap 
olmayan kimseler oldu ğunu görüyoruz. İ limle me ş gul olan bu ş ahı slar, 
eski alış kanl ıklarından kurtulamad ıkları  için dini meseleleri çözmeye ça- 
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lışı rken istemiyerek dahi olsa ona bir çok şeyler katmış lardır. Yine bu 
grup, samimi olarak islamiyeti anlamak ve herkese anlatabilmek için 
kitablarının dili olan Arapçan ın grameri ve edebiyat ını  tesbit etmiye 
çahşmış lardır. Kur'an! Kerimi anlayabilmek için Arap ş iirinden istifade 
etmi şlerdir. Burada şunu da söyleyelim ki, onlar kendi fikirlerini teyid 
edecek e ş 'arı  bulamayınca zorla kaideye uydurulmu ş  ş iirler tasni etmi ş -
lerdir. 

Islâmiyetin ilk günlerinden itibaren do ğmaya ba ş layan fırkalar, 
tefsir hareketi üzerinde en mühim tesiri icra etmi ş lerdir. Kur'a= için-
de anla şı lmas ı  kolay olmayan ayetlerin bulunu şu te'vile yol açmış tı . 
Kur'ân, islamdaki bütün fırkaların dayana ğı  olmuş tur. Her fı rka varlığı  
ve yaş ayışı nı  ve dü ş manlara kar şı  müdafaa delillerini Kur'ândan al ırdı . 
Hangi fırkanın Kur'ânla ilgisi daha sa ğ lam ise veya sa ğ lam görünüyor-
sa ya ş amas ına devam ederdi. Her grup Kur'an ve hadisten ibaret olan 
güven kayna ğı nı , kendi fikirlerine indirmek istemi ş ler fakat arad ıklarun 
bulamayınca lafizlarm hakiki manalar ından sapma yolunu tutup, keyfi 
manalar ç ıkarmak gibi yollara tevessül etmi ş lerdir. Sanki kendi fikirleri 
as ıl, Kur'ân ve hadis, bu asl ı  teyid eden feriler imi ş  gibi hareket etmi ş -
lerdir. Bu sebepten dolay ı  her firka ve her mezhebin kendine mahsus birer 
tefsiri meydana gelmi ş tir. Her biri, mü şkilleri kendi zaviyelerinden ince-
leyerek ayr ı  ayrı  neticelere ula ş mış lard ır. Tefsir hususunda gelen baz ı  
haberlerin bir birlerini tutmamas ı  Ahmed İbn Hanbel gibi baz ı  imamları  
haklı  olarak şüpheye dö şürmüş tür. 

Netice olarak diyebiliriz ki, tefsir ilmi, di ğer islami ilimlerin aksine, 
hakkında her şey söylenip bitmi ş  değ ildir. Ondaki insani, ahlaki, iti-
kadi ve amele taalluk eden prensibler sabit kalniak ş artiyle Zaman 
ve mekan ş artlar ı  ve cemiyetin kültür seviyesi de ğ iş tikçe Kur'an ı  anla-
yış  ve tefsir edi ş  de değ işecektir. Cemiyet ihtiyaçlar ının artmas ı , 
Kur'âmn, bu ihtiyaçlara cevap verecek ş ekilde tefsirine yol açacakt ı r. 
Bu itibarla ş imdiye kadar tefsir hakk ında söylenenler, ileride söyle-
necek olanlar yan ında bir hiç mesabesinde kalacakt ı r. 
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ve'l-Ehvâ'i ve'n-Nihal, 1—V. M ı s ır 1347 (el-Fas1). 
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İbn Hiş am, Elia Muhammed Abdul-Melik: Es-Siretu'n-Nebeviyye, I—II. 
Kahire 1375 /1956. 

İbn Kayyim el-Cevziyye, Ş emsu,d-Din Ebâ Abdullah Muhammed Ilin 
Ebi Bekr: Fliimu'l-Muvakk ı 'in, I—II. Dihli 1313-1314. 

İbn Kesir, Ebu'l-Fida Imadu'd-Din Ismâ'il: Tefsiru'l-Kur'âni'l-Azi,m, 
I—IV. Kahire 1373 /1953 (Tefsiru İ bn Kesir). 

'bn Kesir: el-Bidâye ve'n-Nihâye fi't-Türih, I—XIV. M ı sır 1351 /1932 

İbn Kuteybe ed-Dineveri: el- Ma' arif, M ı s ır 1353 /1934. 

İbn Kuteybe: 	Müskil'l-Kur'ân, Mı sır 1954. 

İbn Kuteybe: 	 fi'r-reddi alist Addi 
Mı s ır 1326 (te'vilu muhtelifil-hadis). 

Ibnu'l-Cezeri, Ş emsuddin Muhammed: Gâyetu'n-Nihâye fi Tabakatt'l-
Kurra (Tabakatu'l-Kurra.) M ı s ır 1351-1352 /1932-1933. 

ibnul-Enbari, Kemâlu'd-Din ebul-Berekat Abdurrahman İbn Muham-
med İbn Ubeydillah İbn ebi Sa'id: Nuzhetu'l-Elibbâ fi Tabakati'l-
Udebâ, Mı sı r 1294 (ta şbasm ı s ı ) (Nuzhetu'l-elibbâ). 

Ibnu'l-Esir, İzzuddin ebu'l-Hasen Ali Ilin Muhammed İbn Abdil-Kerim 
el-Cezeri: U.sdu'l-Gâbe fi ma'rifeti's-sahâbe, I—V. Mı s ır 1280(Usdu'l-

gâbe). 

el-Kâmil fi't-Tarih, I—IX. Mı s ır 1356 (el-Kamil). 

İbnu'l-Imad el-Hanbeli: Sezerâtu'z-Zeheb fî Al ı bciri men Zeheb, I—VIII. 
Kahire 1350-1351 ( ş ezeratu'z-Zeheb). 

İbn Mâce, Muhammed İbn Yezid el-Kazvini: Sunen el-Mustafa Sallal- 
lâhu Aleyhi ve selle ın, I—II. Mı s ır 1372 /1952, (Sunen İ bn Mâce). 

İbn Manzür, Ebu'l-Fadl Cemâluddin Muhammed- Lisâtı u'l-Arab, I—XV. 

Beyrut 1374 /1955. 

İ lmu'n-Nedim, Ebu'l-Ferec Muhammed İbn İ shak İbn ebi Ya'kUlb: el-
Fihrist, Kahire, (Matbaatu'r-Rahmaniyye). 

İbn Sa'd: Kitâbu't-Tabâkâti'l-Kehir, (Biographien Muhammeds, Seiner 
Gefahrten und der Spateren Trager des islams bis zum Jahre 230) 
Eugen Mittwoch, Eduard Sachau, Josef Horovitz, Friedrich Sch-
wally, julus Lippert, K.V.Zettersteen, Bruno Meisner, Carl Broc-
kelmann ne ş ri, Leiden 1904-1940. Yeni tab' ı : Beyrut 1957-1958 

(Tabakâtu İ bn Sa'd). 

171 



İbn Teymiyye, Tak ıyyu'd-Din Ahmed: Mukaddime fi 	 D ı - 
ma ş k 1355 /1936. 

İsmâ'il Paşa el -Bağ dâdi: Hediyyetu'l -Arifin, Esmâu'l - Miiellifin ve A ^seı -
ru'l- Musannifin, I—II, İ stanbul 1951 - 1955 (Esmâu'l -Müellifin). 

İsmâ'il Paşa el -Bağ dâdi: Kitabu Izâhi'l- ► ekniin fi'z-Zeyli ala Ke şfi'z-

Zunün an esamil-Kutubi ve'l-Fürdı n, Muhammed Ş erefuddin Yalt 
kaya ve R ıfat Bilge (Kilisli) 1-II, İ stanbul 1364-1366 /1945-1947 
(Ke ş fu'z-Zunün Zeyli). 

Jeffery, Arthur: Materials for the History of the text of the Qur'an (Kita-
tabu'l-Mesahif ile beraber) Leiden 1937 (Materials). 

Jeffery, Arthur, taraf ından neşredilen: Mukaddemetan fi Ulf ımi'l -Kur'an 

ve huma mukaddimetu Kitabi'l - Mebani ve Mukaddimetu İbn Atiyye, 

Mı s ır 1954. (Mukaddemetan). 

El-Kâsimi, Muhammed Cemaluddin: Tefsiru'l - KCıs ı mi 
Mı sı r 1376 /1957. (Tefsiru'l-Kâs ımi). 

Kastallani, Ş ihabuddin Ebu'l-Abbas Ahmed ibn Muhanuned• İ rş âdu's- 
Sâri 	Ş erhi Sahihu'l- Buhâri, I-X Mı s ır 1307 (Ir ş adu's-Sari). 

Kitabu Mukaddes, Ahdi atik ve andi Cedid, İ stanbul 1949. 

Kratschkowsky, L Arab Edebiyat ı , islam Ansiklopedisi I /523-549. 

El-Kurtubi, Ebu Abdillah Muhammed ibn Ahmed el-Ensiiri: el-Cami' 

li Ahkâmi'l -Kur'an I-XX, Mı s ır 1369 /1950 (Tefsiru'l-Kurtubi). 

El-Malati, Ebu'l-Huseyn Muhammed ibn Ahmed Kitâbu't- Tenbih ve'r-
Redd ala ve'l- Bed', Tashihuhu S ven Dedering, İ stanbul 
1936. 

Mâlik ibn Enes el-Esbahi: el- Muvatta, (ve ş erhuhu Tenviru'l-Havalik 
li Celâliddin es-Suyuti) I-III, M ı sı r 1353. (Tenviru'l-Havalik). 

Massignon, Louis: K ı rcıat, Islam Ansiklopedisi VI /733-734. 

Massignon, Louis: Recueil de textes inMits concernant l'histoire de la 
Mystique en Pays d'Islam, Paris 1929 (Recueil). 

El-Mâturidi, Ebû Mansur: Te'vilâtu'l-Kur'ân, Istanbul Selim Ağ a Ktp. 
No. 40. (Yazma). 

El-Mes'udi, Ebu'l-Hasen Alâ ibni'l-Huseyn ibn Ali: Murucu'z -Zeheb ve 

Maâdinu'l-Cevher. I-IV, Mı s ır 1367 /1948 (Murucu'z-Zeheb). 

Moritz, B.: Arabistan (yaz ı ), islâm Ansiklopedisi I /498-512. 
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Muhammed el-Behiyy: islam dü ş üncesinin ilahi tarafı , İ stanbul 1948. 

Muhammed Fuad Abdul -Baki: Mu'cemu Garibu'l-Kuran, Mustahri- 
cen man Sahihi'l-Buhari ve Mesâilu Nâfi ibn el-Ezrak l' İbn Abbas, 
Mı s ı r 1950 (Mu'cemu Garibi'l-Kur'an). 

Muhammed Huseyn ez-Zehehi: et- Tefsir ve'l - Mufessirfı n, Kahire 1381 /- 
196l. 

Muhammed ibn Sellam el-Cumahi: Tabakâtu Fuhuli's- Ş uarâ, Mı s ır 
1371 /1952. 

Muhammed Reş id Riza: Tefsiru'l - Menar, I-XII, Mı sı r 1373 /1954. 

Mahmud Ebu Reyye: Ka'bu'l-Ahbar huve's -Sehyuni'l -Evvel, Mecelle-
tu'r-Risale sene 14, s. 360-362. 

Mukâtil ibn Süleyman: Tefsiru'l - Kebi•„ İ stanbul Hamidiye Ktp. 'No. 
58, Istanbul Fatih Millet Ktp. Feyzullah ef. No. 79. (Yazma) (Tef-
siru Mukatil). 

Müslim ika Haecae el-Ku şeyri en-Neysâburi: el -Câmiu's - Sahih I-IV, 
Mı sır 1374 /1955. ve (bi serin en-Nevevi I-XVIII, M ı s ır 1349) (Sa-
hihu Müslim). 

En -Nahhas, Ebü Ca'fer: En -Nâsih ve'l - Mensfıh fi'l - Kur'ani'l-Kerim, 
Mısır 1338 (en-Nâsih ve'l-Mensuh). 

En-Nesâi, Ebü Abdirrahman Ahmed- Sunenu'n - Nesdi I-VIII. Mı s ır 
1348 /1930. 

'Omar ibn 'Ali ibn Semure: Tabakâtu Fukâhâi'l- Yemen. Kâhire 1957. 

Er-Ragıp 	 Ebu'l-Kiis ım• Mukaddimetu't - Tefsir (Tenzihu'l- 
Kur'an ani'l-Matain adl ı  eserler bir arada) M ı s ı r 1329. 

Reş iduddin Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ali ibn Ş ehrâşub es-Serevi: Maâ-
limu'l- Ulema fi fihristi Kutubi' ş -Ş iati ve Esmai'l- Musannifin min-
hum Kadimen ve Hadisen (tetimmetu Kitabi'l-Fihrist li' ş -Ş eyh Ebi 
Ca'fer et-Tasi) Nâ ş iri, Abbas İ kbal, Tahran 1353. 

Es-Sagebi, Ahmed ihn Muhammed ibn İbrahim: el -Ke şf ve'l - Beyân, 
Istanbul Veliyyuddin ef. Ktp. No. 130-133. (Yazma) (el-Ke ş f). 

Schimitz, M,: Ka'bu'l-Ahbar, Islam Ansiklopedisi VI /2-4. 

Es-Semerkandi, Ahmed ibn Muhammed: Şerhu Te'vilâti'l-Kur'ân, İ s-
tanbul Ş ehit Ali Pa ş a Ktp. No. 283 (Yazma). 

Sezgin, Fuad: Buhârinin Kaynakları  Hakk ı nda Araş tı rmalar, İ stanbul 
1956. 
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Es-Sicistani, Ebu Dâvfıd Süleyman ibn el-E ş 'as: Sunenu Ebi 'Ayad, 
I—II, M ı s ır 1371 /1952. 

Es-Suyuti, Cel'aluddin: el-Muzhir fi Ulumi'l-Luga ve Envâiha I—IL 

M ıs ı r Matbaatu'l-Halebi, (el-Muzl ı ir). 

Es-Suyuti: Tedribu'r-Rlivi, Mı s ı r 1379 /1959. 

Es-Suyuti: 	fi Ulumi'l-Kur'ân, I—II, M ısı r 1279 (el-Itkan). 

Es-Snyuti: Tabakâtu'l-Metfessirin. İ stanbul Yenicami ktp. No: 872 
(yazma) ve Leiden 1839 

Es-Sülemi, Abdurrahman Muhammed ibn Huseyn: 	 Tefsir, 
İ stanbul Veliyuddin ef. Ktp. No. 148 (Yazma) (Tefsiru's-Sülemi). 

Es-Sülemi: Tabakâtu's-Sofiyye, Mı s ı r 1372 /1953. 

Elıfı  Abdillah Muhammed ibn İdris: Ahkümu'l-Kur'ân, I—II, 
Mı sı r 1371 /1951. 

er-Risâle (Tahkik Ahmet Muhammed Ş akir) M ı s ır 1358/1940. 

Eş -Ş âtıb ıl, Ebfı  İ shak: el-Muvâfakât .fi Usuli' ş -Ş eria, I—IV, Mı sır Mat-
baatu't-Ticaniyye (el-Muvafakat). 

et-Taberi, El ıfı  Ca'fer Muhammed ibn Cerir: Câmiu'l-Beyân an-Te'vili'l-
Kur'ân, I—XXX, M ı s ır 1321. Keza Yeni tab' ı  I—XV, Mı sır 1374, 
(Tefsiru't-Taberi). 

Et-Tabressi, Ebu Ali el-Fadl ibn el-Hasen: Meemeu'l-Beyân fi Tefsiri'l-
Kur'ân I—X, Tahran 1373. (Tefsiru't-Tabressi). 

Taha Huseyn: Fi'l-Edebi'l-Câhili, M ı sı r 1958. 

Taşköprü Zâde: Ahmed: Meuzuâtu'l-Ullim 	İ stanbul 1313 (Müter- 
cimi Kemalüddin Muhammed). 

Ebfı  Isa: Sahihu't-Tir ınizi (bi Ş erhil-Imam Ibni'l-Arabi 
el-Mâliki) T—XIII. Kahire 1350-1353 /1931-1934. (S ımendt-Tirmi-
zi). 

Togan, Zeki Velidi: Tefsiru Abdi'r-Razzâk, İstanbul İ slâm Tetkikleri 
Enstitusü dergisi, cild II, cüz 1. s. 65-66. 

Et-Tisısi, Ebû Ca'fer Muhammed ibni'l-Hasen: el-Fihrist, Necef 1356 /-  
1937. (Fihristu't-Tilsi). 

Et -Tüsteri, Ebü Muhammed Sehl İbn Abdillah: Tefsiru't - Tüsteri, Mı s ır 
1329. 
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Vaglieri, L. Veccia: ibn Abbas, Encyclop&lie de l'Islam, nouvelle edition, 
toml, p, 41-42. 

El-Vâhidi, Ebu'l-Huseyn Ali ibn Ahmed• Esbâbu' n- N itzül, M ı s ı r 1315. 

Weir, T.H.: Harf Islam Ansiklopedisi V /230-231. 

Yâkilıt er-Rihni: İ rş adu'l-Erib ilâ Ma'rifeti'l-Edib, 	Ne şr eden 

D.S. Margoliouth. Mı sı r (I, Sene 1933 İ kinci tah' ı ) (II, 1925 ikinci ta'b ı  
(III, 1927 ikinci tah' ı ) (IV, 1927 birinci tab' ı ) (V, 1929 ikinci tab' ı ) 

(VI, 1931 ikinci tab' ı ) (VII, 1926 birinci tab' ı ) (Mu' cemu'l-Udeba). 

Yâkilt er-Rümi: Mu'cemu'l-Büldân, I—V, Beyrut 1374 /1955. 

Ez-Zamahşeri, Mahmud ibn Ömer: el-Ke şş âf an Halaiiki Gavamizi't-
Tenzil, I—IV Kahire 1373 /1953 (Tefsiru'l-Ke şş af). 

Ez-Zebidi, Muhammed ibn Muhammed el-Huseyn: İ thafu's-Sade ed-Din 
bi Ş erhi Esrari İhyai Ulu ıniddin, I—X, Mı s ır 1311 ( İ thafu's-Sade). 

ez-Zebidi: Tâcu'l-Artıs min Cevahiri'l-Kâmus, I—X, M ı s ır 1306. (Tâcu'l-

Aras). 

Ez-Zehebi, Ebu Abdillah Ş emsüddin: Tezkireturl-Huffaz, I—II, Hayda-
rahat 1375 /1955. 

Ez-Zehebi: Mizandl-Ptidal fi 	 I—III, Mı s ı r 1325, (Mi- 

zan). 

Ez-Zehebi: Tarihu'l-İslâm ve Tabakiiti'l-Me ş iıhir ve'l-A'lam I—V, Ka-
hire 1367. (Tarihu'l-islam). 

Ez-Zerkâni, Muhammed Abdu'l-Âzim• Menahilu'l- İı fan fi 
Kur'an, I—II, Mı sı r 1372, (Menahilu'l- İ rfan). 

Ez-Zerkeş i, Ebu Abdillah Bedruddin Muhammed ibn Abdillah: el-Bur-
hân fi Ulumi'l-Kur'an, İ stanbul, Murad Molla Ktp. No. 305 (Yaz-
ma). Keza yeni tab' ı , I—IV, Mı s ır 1376-1378 /1957-1959. (el-Bur-
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ÖZEL ISIMLER, KITAPLAR VE TERIMLER INDEKS! (*) 

A 

Abâdile: 106 

Abbasi: 103 

Abdest: 112, 113 

Abd ibn Humeyd: 162 

Abdu'd-Dar: 73, 79 

Abdu'l-Cebbar ibn Ahmed: 116 

Abdu'l-Kahir el-Bağdadi: 134 

Abdullah ibn Abbas (Bkz. lbn Abbas): 13, 

97, 106, 122, 156 

Abdullah ibn Amr: 64, 106, 124 

Abdullah ibn Ebi Ca'fer er-Razi: 164 

Abdullah ibn Mes'ud (Bkz. !bn Mes'ud): 13, 

50, 81, 87 

Abdullah ibn Ömer: 10, 46, 84, 104, 106 

Abdullah ibn sâbit ibn Yakab es-Seyri el-

Makkari: 136, 138. 

Abdullah ibn Salih: 159 

Abdullah ibn Sebe: 149 

Abdullah ibn Selam: 66, 67, 98 

Abdullah ibn ş akik: 24 

Abdullah ibn Vehb: 59, 161 

Abdullah ibn ez-Zübeyr: 95, 106 

Abdu'l-Vahhab Hammuda: 57 

Abdurrahmân ibn Avf: 71 

Abdurrahmân ibn Ebî Leyla: 71 

Abdurrahmân ibn Rüstem el-Farisi: 123 

Abdurrahmân ibn Zeyd ibn Eslem: 106, 160 

Abdurrazzak ibn Hemmam: 89, 90, 98, 99, 

147, 148, 149 

Abdül-Halik ibuul-Hasen: 137 

Abdülmelik ibn Mervân: 71, 155 

Abese Süresi: 10, 47  

Ada: 35 

Âdem (Hz.): 70, 149 

Adem ibn iyas el-Askalani: 161 

Adiyy ibn Hâtim: 24, 30, 31 

Adl: 29, 116, 117 

Adn: 70 

el-Agani: 72 

Ahbâr: 142, 143 

Ahbareha: 36 

el-Abfe ş : 127, 139 

Âhiret: 116, 117, 147 

Ahkam: 75 

Ahkam ayetleri: 74, 111, 112 

AhkcImu'l-Kur' (in: 73, 111, 112, 113 

Ahlâm: 9 

Ahmed Emin: 46, 47, 64, 67, 122, 125 

Ahmed Halil, Dr. es-Seyyid: 5, 62 

Ahmed ibn Hanbel• 13, 23, 27, 28, 32, 33, 39, 

42, 51, 58, 66, 97, 98, 124, 128, 129, 

135, 147, 156, 157, 159, 167 

Ahmed Yusuf Necati: 140 

el-Ahrufu's-Seb'a: 54 

Ahzâb Süresi: 86, 102 

Aişe (Hz.): 28, 37, 38, 40, 41, 45, 55, 68, 86, 

120 

Akli deliller- 45 

Akli tefsir: 110, 111 

Alemin hudiisu: 82 

Alevi: 120 

Beyt: 85 

Ali ibn Davıld: 159 

Ali ibn Ebf Talib: 39, 40, 56, 73, 75, 91, 92, 
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